
lotta snickare

Makt utan magi
– en studie av chefers yrkeskunnande

Lotta Snickares avhandling_tryckversion_Nya Johan  2012-05-08  08.44  Sida 1



© lotta snickare
Institutionen Centrum för bank och finans
Kungliga Tekniska Högskolan
100 44 Stockholm, Sverige

Formgivning titti swartling
Tryck e-print Stockholm maj 2012 

trita/kth/cefin-dt-6
issn 1654-9376
isbn 978-91-87111-98-3

Lotta Snickares avhandling_tryckversion_Nya Johan  2012-05-08  08.44  Sida 2



lotta snickare

Makt utan magi
– en studie av chefers yrkeskunnande

Doktorsavhandling i Företagsekonomi
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Lotta Snickares avhandling_tryckversion_Nya Johan  2012-05-08  08.44  Sida 3



Förord 11

1. Inledning 13
1.1 Yrkeskunnande som tyst kunskap 17
1.2 Ledarskapsforskning 19
1.3 Feministisk ledarskapsforskning 21
1.4 Syfte och forskningsfrågor 24

2. Yrkeskunnande som tyst kunskap 27
2.1 Yrkeskunnande och teknologi – teori och begrepp 28

2.1.1 Tyst kunskap 28
2.1.2 Kunskap, språk och verklighet 34
2.1.3 Praxis 35
2.1.4 Språkspel 35
2.1.5 Mönsterexempel 37
2.1.6 Regler och regelföljande 38
2.1.7 Inför fortsättningen 43

2.2 Yrkeskunnande och teknologi – empiriska resultat 44
2.2.1 Yrkeskunnande som regelföljande 44
2.2.2 Här och nu 46
2.2.3 Information och kunskap 48
2.2.4 Att handla, att ta ansvar 50
2.2.5 Effektivisering av yrkeskunnande 52
2.2.6 Har yrkeskunnandet förändrats 54
2.2.7 Inför fortsättningen 55

3. Ledarskapsforskning 57
3.1 Ledarskapsforskning – ett mångfacetterat område 58

5

Innehåll

Lotta Snickares avhandling_tryckversion_Nya Johan  2012-05-08  08.44  Sida 5



3.2 För denna studie relevanta avgränsningar 61
3.3 Forskning om chefsarbetets innehåll 63

3.3.1 Chefskap – att arbeta med människor 68
3.3.2 Här och nu 71
3.3.3 Information 73
3.3.4 Att ta ansvar 74
3.3.5 Effektivisering av chefsarbete 77
3.3.6 Har chefskapet förändrats? 80

3.4 Att handla – att fatta beslut 84
3.5 Inför fortsättningen 86

4. Feministisk forskning om ledarskap 89
4.1 Betydelser av kön på arbetsmarknaden – i praktiken 90
och som forskningsområde
4.1.1 En könsuppdelad arbetsmarknad 90
4.1.2 Feministisk forskning 93

4.2 Feministisk organisationsforskning 95
4.2.1 Fyra ingångar – ett processuellt synsätt 96
på organisation och kön
4.2.2 Doing gender 99

4.3 Feministisk ledarskapsforskning 102
4.3.1 Kvinnor, män och chefskompetens 102
4.3.2 Möjlighet, makt och antal 104
4.3.3 Chefsskap könsmärkt för män? 107
4.3.4 Den synliga kvinnan och osynliga mannen 109
4.3.5 Homosocialitet 113

4.4 Inför fortsättningen 117

5. Genomförande av studie och analys 121
5.1 Kunskapssyn 121

5.1.1 Social konstruktionism 122
5.1.2 Språkets betydelse 123
5.1.3 Inför fortsättningen 124

5.2 Studiens bakgrund 125
5.2.1 Forskarens roll 125

6

lotta snickare: Innehåll

Lotta Snickares avhandling_tryckversion_Nya Johan  2012-05-08  08.44  Sida 6



5.2.2 Val av metod 126
5.2.3 Dialogseminariemetoden – en beskrivning 128

5.2.3.1 Metodens fem steg 129
5.2.3.2 Metodens teoretiska grund 130

5.3. Studiens genomförande 133
5.3.1 Dialogseminarieserien 133
5.3.2 Deltagare 137
5.3.3 Deltagande 139

5.4 Tolkning och analys 141
5.5 Etiska principer 142
5.6 Sammanfattande diskussion 143

6. Tio chefers samtal om sitt yrkeskunnande 145
6.1 Det första seminariet 146

Beskrivning av seminariet 146
Seminariediskussionen 147

6.2 Det andra seminariet 160
Beskrivning av seminariet 160
Seminariediskussionen 162

6.3 Det tredje seminariet 173
Beskrivning av seminariet 173
Seminariediskussionen 174

6.4 Det fjärde seminariet 189
Beskrivning av seminariet 189
Seminariediskussionen 191

6.5 Det femte seminariet 196
Beskrivning av seminariet 196
Seminariediskussionen 197

6.6 Det sjätte seminariet 204
Beskrivning av seminariet 204
Texterna till det sjätte seminariet 204

Cecilia 206
Katarina 206
Maria 208
Mats 210

7

lotta snickare: Innehåll

Lotta Snickares avhandling_tryckversion_Nya Johan  2012-05-08  08.44  Sida 7



Peter 212
Thomas 216

6,7 Sammanfattning av seminarieserien i tabellform 217

7.  – Regler och regelföljande 225
7.1 Chefer måste vara snabba 226

7.1.1 Prioritering av snabbhet 226
7.1.2 Varför gör vi inte revolution 228
7.1.3 Snabbheten innebär mer regler 229

7.2 Att följa regler 231
7.2.1 Vad är en regel? 231
7.2.2 Regler behövs men är de för detaljerade 232
döljer de mer än de visar
7.2.3 Regelföljande 233

7.3 Modell och verklighet 236
7.3.1 Att översätta verkligheten till ett exakt språk 236
7.3.2 Modellen som metafor 239
7.3.3 Är längtan efter enkelhet en drivkraft? 241

7.4 Utveckling av regler 242
7.4.1Var finns helhetsperspektivet? 242
7.4.2 Information eller kunskap 244

7.5 Att utveckla yrkeskunnande 249
7.5.1 Chefers yrkeskunnande – att utveckla medarbetarna 249
7.5.2 Hur utvecklas yrkeskunnande? 250
7.5.3 Vad tillför cheferna? 253
7.5.4 Att synliggöra det osynliga – att utveckla regelföljande 254
genom exempel

7.6 Sammanfattande diskussion 256

8. Chefers yrkeskunnande - Att fatta eller inte fatta beslut 259
8.1 Att fatta beslut 259

8.1 Beslutsfattande som regelföljande 259
Att ha en känsla 259
Människokännedom 261
En inre bild 262

8

lotta snickare: Innehåll

Lotta Snickares avhandling_tryckversion_Nya Johan  2012-05-08  08.44  Sida 8



Ambivalens till det egna kunnandet 263
Omdöme som reflekterad erfarenhet 264

8.1.2 Att koka i osäkerhetens olja 265
8.1.3 De många verkligheterna 267
8.1.4 Enkla eller förenklade beslut? 269

8.2 Att inte fatta beslut 270
8.2.1 Att härbärgera osäkerhet 270
8.2.2 Skenhandlingar 275

8.3 Att fatta eller att inte fatta beslut som att ta ansvar 276
8.4 Sammanfattande diskussion 278

9. Yrkeskunnande och ledarskapsforskning – en jämförande analys 281
9.1 Att vara snabb 282
9.2 Regler och regelföljande 283
9.3 Här och nu 286
9.4 Att utveckla andras yrkeskunnande 289
9.5 Att hantera osäkerhet 291
9.6 Beslutsfattande som skenhandlingar 293
9.7 Att ta ansvar 294
9.8 Sammanfattande diskussion 295

10. Analys ur ett genusperspektiv 299
10.1 Skillnader i yrkeskunnande mellan kvinnor och män? 299
10.2 Snabbhet och ledarskapsmaskuliniteter 301
10.3 Homosocialitet som öppnar och stänger 304
10.4 Ett speciellt kvinnligt ledarskap? 306
10.5 Ett lunchsamtal 307
10.6 Vad har ovanstående resultat för betydelse för kvinnor 312
och mäns yrkeskunnande som chefer?

10.7 Sammanfattande diskussion 313

11. Sammanfattning och fortsatt forskning 317
11.1 Syfte och genomförande 317
11.2 Sammanfattning och bidrag 319 

11.2.1 Yrkeskunnande som regelföljande 319

9

lotta snickare: Innehåll

Lotta Snickares avhandling_tryckversion_Nya Johan  2012-05-08  08.44  Sida 9



11.2.2 Chefers yrkeskunnande 322
11.2.3 En jämförelse med ledarskapsforskning 325
11.2.4 Ledarskap och kön 328
11.2.5 Förslag till framtida forskning 331

11.3 Implikationer för forskningsinriktningen 332
Yrkeskunnande och Teknologi

11.4 Implikationer för ledarutveckling 333

Litteraturförteckning 337
Reflektionstexter 353

10

lotta snickare: Innehåll

Lotta Snickares avhandling_tryckversion_Nya Johan  2012-05-08  08.44  Sida 10



Att skriva en avhandling är på samma gång ett ensamt arbe-
te och ett arbete som är omöjligt att genomföra utan stöd och hjälp.
Jag vill därför rikta ett tack till alla dem som på olika sätt bidragit till
att göra denna avhandling möjlig.

Först vill jag tacka min huvudhandledare professor Kent Eriksson
vid Centrum för bank och finans, KTH och mina bihandledare docent
Maria Hammarén, Yrkeskunnande och teknologi, KTH, docent Pia
Höök, Genus, organisation och ledning, KTH och docent Niklas
Arvidsson, Industriell ekonomi och dynamik, KTH. Ni har alla tålmo-
digt läst mina kapitel utkast och bidragit med olika perspektiv i mitt
avhandlings arbete. 

Jag är ett stort tack skyldig de tio chefer från Swedbank som så gene-
röst delat med sig av tankar, erfarenheter och inte minst sin tid. Det är
ni som gjort avhandlingsarbetet inte bara möjligt, utan också spän-
nande och kreativt.

Tack också till Sparbanksstiftelsen som finansierat stora delar av
avhandlingsarbetet och till KTH som bidragit med finansiering i
 arbetets slutskede. 

Vidare vill jag tacka alla nuvarande och före detta kollegor på
Centrum för bank och finans för oräkneliga både inspirerande och
stöttande diskussioner. Ett alldeles speciellt tack till ekonomie doktor
Jessica Lindbergh för värdefulla kommentarer i avhandlingsarbetets
slutskede och Eva Pettersson för att du under åren tålmodigt lotsat
mig genom administrationens alla irrgångar. Ett tack också till del -
tagarna i forskarskolan Yrkeskunnande och Teknologi, framför allt för
stimulerande diskussioner under de doktorandkurserna vi gått tillsam-
mans. Jag vill även tacka deltagarna vid Fosfor-seminariet för att jag
genom er har fått delta i ett givande forskningssamtal. Ett särskilt tack
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utvecklingsavdelning: speciellt Anita Rengen för att du satte mig på
spåret när det gällde tyst kunskap och Arne Johansson för att du stöt-
tade mig i starten av avhandlingsarbetet och är ett föredöme som chef. 

Mia Häggroth, tack för ständig förståelse och uppmuntran. Utan
vårt hela tiden pågående sms samtal hade jag aldrig orkat skriva fär-
digt. Liza Marklund, tack för samtal om allt men ofta ledarskap och
skrivande. Tack också för att jag fått låna ”blå huset” när skrivkram-
pen varit som värst. Karin Beijer och Eva Norén, tack för tusentals
timmar av inspirerande samtal, ibland om böcker men oftare om ledar-
skap. Mil-gruppen: Birgitta Elvås, Lena Freijd, Lisbet Wikner och
Irene Kejser, tack för att ni velat dela era erfarenheter och reflektioner
om liv och ledarskap med mig. 

Tack också till alla er andra, kolleger och vänner, som inte nämns
här men på en mängd viktiga sätt bidragit till avhandlingsarbetet.

Slutligen, ett tack till min familj. Thomas, tack för att du alltid har
lyssnat och hjälpt mig att vrida och vända på idéer. Tack också för att
du hela tiden trott på min förmåga att skriva färdigt, även när jag själv
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Stella, Agnes och Erik, tack för att ni på olika sätt har stöttat och upp-
muntrat mig. Ni är fantastiska så den här boken tillägnar jag er.
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Ändå tycker jag att det är med viss besvikelse man, när man på när-
mare håll kommer i kontakt med företagets ledning, ser hur vissa
beslut tas på mycket ologiska grunder. De fullfjädrade strategerna
som kan se de taktiska effekterna i alla uppkommande operativa
frågor verkar inte finnas. Det är som när man väl har upptäckt att
jultomten bara är morfar med lösskägg – julafton fortsätter att vara
en fantastisk dag men magin försvinner.

Maria

Maria deltog i den studie som utgör denna avhandlings empiri. I det
inledande citatet beskriver hon den romantiserade syn på chefer som
dominerar inom den vardagliga ledarskapsdiskursen. Chefen ses som
en övermänniska som utifrån ett överlägset kunnande fattar perfekta
beslut. Denna idealiserade nästan magiska chefsbild jämför Maria själv
med att tro på jultomten. Hennes syn på chefer förändras dock när hon
själv blir chef och då kommer närmre företagsledningen. Nu vet hon
både genom egen erfarenhet och genom att arbeta tillsammans med
andra chefer att det inte är så. Chefers yrkeskunnande är inte magiskt
utan något annat, nästan lika svårgripbart. Däremot menar Maria att
den förlorade magin inte innebär att det är mindre fantastiskt att vara
chef. 

Den magiska chefsbild Maria beskriver är vanlig inom den popu-
lärvetenskapliga ledarskapslitteraturen. Chefen beskrivs som den nuti-
da västvärldens hjälte, den med vilken företagen står och faller. Många
populärvetenskapliga ledarskapsböcker beskriver enskilda ledare och
hur just de utifrån sin unika kompetens lyckats med sitt arbete. I andra
har flera framgångsrika ledare analyserats och deras agerande sam-
manfattats i en slags ledarskapsmanual. Beskrivningarna är dock både
abstrakta och generella. Oavsett om det är en enskild eller flera ledares
agerande som tecknas visas inte vad chefen konkret gör och hur detta

1. Inledning
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leder till att företaget blir framgångsrikt. Det innebär att cheferna ofta
beskrivs som sagohjältar omvärvda av magi (Furusten, 1996; Jackson
& Perry, 2008).

Trots många tusen forskningsstudier finns det inte heller inom
ledarskapsforskningen någon gemensam uppfattning om vad begrep-
pet ledarskap egentligen innebär. Vad en chef gör och vilken betydelse
 chefens agerande har för företagets resultat är istället frågor som stän-
digt sysselsätter ledarskapsforskare (Fogelberg & Sandberg, 2000;
Jackson & Perry, 2008; Yukl, 2010). Forskningen visar en stor sprid-
ning både vad gäller definition av ledarskap, det vill säga vad som ska
studeras, teoretisk utgångspunkt och val av metod. Olika forsknings-
inriktningar har också avlöst varandra i popularitet men fortsatt att
existera parallellt (för en översikt av forskningsområdets utveckling se
till exempel Grint, 2005; Jönsson & Strannegård, 2009; Yukl, 2010).
Forskningen har kritiserats för att i för stor utsträckning bygga på
empiriska studier utan någon teoretisk grund. Dessutom har de studier
som trots allt undersökt ledarskap utifrån en teoretisk grund oftast
endast utgått ifrån en modell eller ett teorikomplex och därigenom
inte bidragit till att utveckla ledarskapsteorin genom interaktion
 mellan empiri och teori (Mintzberg, 1973, 2009; Tengblad, 2006; Yukl,
2010). En diskussion har också förts om kvantitativa respektive kvali-
tativa metoder där den majoritet av ledarskapsstudier som använt
kvantitativa metoder kritiserats för att metodvalet omöjliggör nyans-
rika svar (Fogelberg & Sandberg, 2000). Att företagets chefer för vän-
tas ha en direkt påverkan på företagets resultat kan dock beskrivas som
ett ofta förekommande perspektiv inom forskningen (se t ex Jackson
& Perry 2008; Perrow, 1987; Whetten & Cameron, 2007). Men då
beskrivningarna av chefskap är så många och pekar åt så olika håll blir
möjligheterna att mäta detta begränsade vilket, enligt Mintzberg
(1973, 2009) kan vara en av orsakerna till att bilden av chefen även
inom ledarskapsforskningen får inslag av magi.

Företags och organisationers satsning på chefsutveckling kan  tolkas
som att bilden av chefers arbete som något magiskt finns även där.
Chefsutveckling är ett i Sverige väletablerat fenomen som berör fler-
talet chefer (Björkegren, 1986; Sandberg, 1999). Branschen har fram-
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för allt från 1970-talet och framåt växt mycket (se t ex Alvesson, 2001;
Björkegren, 1986; Tengblad, 1997). Nilsson (2005) uppskattar att
svenska företag köper chefsutveckling för fyra miljarder kronor per år.
Satsningen är inte specifik för Sverige och svenska företag utan ett
fenomen som är spritt över hela världen. Nilssons (2005) beräkning
kan till exempel jämföras med Burgoynes uppskattning av att företag
världen över köper chefsutveckling för mellan 300 och 500 miljarder
kronor per år (Burgoyne, 2004 i Jackson & Perry, 2008). Om före -
tagen får igen de resurser som satsas på chefsutveckling är mer  osäkert.
De studier som har genomförts visar inga entydiga samband mellan
en satsning på chefsutveckling och en utveckling av organisationen
(Nilsson, 2005). Innehållet i chefsutvecklingsprogrammen är också
sällan resultat av en tydlig beställning och anpassat till ett enskilt före-
tags specifika behov. Istället styrs det i stor utsträckning av trender,
vilket innebär att vissa teman som förändringsledarskap eller team
building vid en viss tidpunkt ingår i alla aktörers program (Gerard,
1998). Något som antingen kan tolkas som att alla chefer oavsett kom-
petens och organisation behöver samma typ av utveckling vid samma
tillfälle, eller som att innehållet i programmet beslutas utan närmare
koppling till vad cheferna gör och behöver utvecklas i. Chefsut veck -
lings aktörer har i forskningsstudier lyfts fram som en viktig faktor i
likriktningen av chefsutveckling (Nilsson, 2005; Tengblad, 1997). Jag
tolkar företagens satsning på chefsutveckling som ett uttryck för att
cheferna ses som betydelsefulla för företagets resultat. Däremot menar
jag att otydligheten i beställningarna av programinnehållet visar att
det inte heller i företag och organisationer finns någon bild av vad
 chefer egentligen gör och därför bör utvecklas i.

Bilden av chefen som hjälte och chefsarbete som något magiskt,
genomsyrar således inte bara den vardagliga ledarskapsdiskursen och
den populärvetenskapliga ledarskapslitteraturen utan finns också inom
företag och organisationer. Chefer uppfattas ha en direkt påverkan på
företagets resultat samtidigt som det inte finns någon tydlig uppfatt-
ning om vad de rent konkret gör. Otydligheten tillsammans med före-
ställningen om chefens betydelse resulterar i bilden av chefers arbete
som magi. Även inom ledarskapsforskningen får chefsbilden inslag av
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magi då det inte heller där finns någon gemensam eller tydlig uppfatt-
ning om vad begreppet ledarskap innebär.

Det här är en studie av chefers yrkeskunnande. När yrkeskunnande
används i vardagligt tal är det ofta som synonym till kompetens. Men
yrkeskunnande är också ett samlingsbegrepp för ett forskningsområde
som sträcker sig över flera discipliner och har många olika inriktning-
ar (se t ex Bornemark & Svenaeus, 2009; Molander, 1993; Oscarsson,
2004; SOU 1990:54). Den inriktning jag har valt att arbeta inom är
Yrkeskunnande och Teknologi som har sin teoretiska utgångspunkt i
Kjell S Johannessens tolkning av Wittgensteins senfilosofi (se till exem-
pel Johannessen, 1994, 1999, 2007). Valet av inriktning innebär att jag
kommer att undersöka chefers yrkeskunnande som tyst kunskap. Jag
valde att undersöka chefer ur detta forskningsperspektiv då det inom
forskningsområdet genomförts många studier av yrkeskunnande inom
olika yrkesgrupper med intressanta resultat. Däremot har inte chefer
inte tidigare undersökts. Genom att undersöka chefer med utgångs-
punkt i forskningsområdet Yrkeskunnande och Teknologi har jag där-
för möjlighet att bidra till detta område genom att studera en ny yrkes-
grupp och till ledarskapsforskningen genom att studera chefer ur ett
nytt forskningsperspektiv.

Valet av forskningsinriktning innebär att jag behandlar chefskap
som ett yrke. Trots att jag är medveten om att frågan är omtvistad
kommer jag inte att närmare redogöra för vare sig olika ståndpunkter
i diskussionen eller varför jag valt en av dem. Jag vill istället bidra till
att föra diskussionen vidare genom att jämföra de resultat jag får genom
att studera chefer med denna utgångspunkt, med ledarskapsforskning.
Framför allt är det studier inom det ledarskapsforskningsområde som
ofta kallas chefsarbetets innehåll som det givet avhandlingens syfte är
intressant för mig att använda i jämförelsen (se t ex Carlsson, 1951,
Mintzberg, 1973, 2009; Tengblad, 2002, 2006; Tyrstrup 1993, 2005).

Att kön har betydelse för förutsättningarna att få och att utöva chef -
skap visas i ledarskapsforskning med könsperspektiv, i avhandlingen
benämnd som feministisk ledarskapsforskning (se t ex Acker, 1990,
1994, 1999; Linghag, 2009). Jag har därför valt att även analysera delar
av mina resultat ur detta forskningsperspektiv.

16
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I det här kapitlet kommer jag först att kort beskriva forsknings -
området Yrkeskunnande och Teknologi för att visa vad jag menar med
att undersöka chefers yrkeskunnande som tyst kunskap. En fördjupad
beskrivning av forskningsområdet ges i kapitel två. Därefter kommer
jag att på samma sätt beskriva den inriktning inom ledarskapsforsk-
ningen, chefsarbetets innehåll, jag har valt att jämföra mina resultat
med. Ledarskapsforskningen beskrivs närmare i kapitel tre. För att
visa hur ledarskap studeras inom den feministiska forskningen,
beskrivs därefter översiktligt detta forskningsområde. I kapitel fyra
beskrivs området närmare. Slutligen beskriver jag hur jag valt att
genomföra min studie, mitt syfte och mina forskningsfrågor.  

1.1 Yrkeskunnande som tyst kunskap
Den forskningstradition jag valt att arbeta inom beskriver yrkeskun-
nande som tyst kunskap. Kjell S Johannessen utvecklade begreppet i
en tolkning av Wittgensteins senfilosofi för att kunna beskriva konst-
historikers yrkeskunnande (se t ex Johannessen 1994, 1999, 2007).
Forskningen om yrkeskunnande har sedan vidareutvecklats i ett sam-
arbete mellan Johannessen och företrädare för forskningsområdet
Yrkes kunnande och Teknologi som till exempel Gunnar Bergendahl
(2003), Bo Göranzon (1983, 1990, 2001), Maria Hammarén (1995,
1999, 2001, 2006, 2009), Allan Janik (1991) och Tore Nordenstam
(1994, 2005).  

Wittgenstein använder inte själv begreppet tyst kunskap och
Johannessen beskriver hur han senare har ångrat benämningen av
yrkes kunnande som tyst kunskap eftersom ordet tyst är förvillande.
Den kunskap Johannessen innefattar i begreppet är inte tyst enligt
definitionen ”går inte att uttrycka med ord”. Istället är kunskapen tyst
i bemärkelsen att den inte går att formulera i exakta påståenden, det
vill säga i regler. Delar av kunskapen kan uttryckas verbalt i metaforer,
analogier eller liknelser. Andra delar kan endast uttryckas genom att
göra, genom att utöva yrkeskunnande. Men även dessa delar går det
att prata om, menar Johannessen. Det krävs dock speciella förutsätt-
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ningar till exempel att samtalet sker i direkt anslutning till utövandet
av det tysta kunnandet (Johannessen, 2001).

Regler och regelföljande är centrala begrepp i Wittgensteins sen -
filosofi. En utgångspunkt är att all kunskap inte kan beskrivas med
hjälp av regler då en regel inte säger någonting om hur den ska följas.
Om följandet av en regel ska beskrivas i regler måste följandet av des-
sa sedan i sin tur beskrivas i nya regler och så vidare i all oändlighet.
Istället måste regler tolkas. Regelföljande som innebär att tolka regler
och därefter agera i en konkret situation lärs via exempel i en hand-
lingsgemenskap. Kunnandet beskrivs som att kunna ge exempel, se
analogier och bedöma gränsfall av regelns användning. Det innebär
att se likheter och skillnader mellan olika situationer och utifrån des-
sa kunna bedöma hur den nuvarande situationen ska hanteras.
Jämförelsen kan lika gärna innebära att situationerna ska hanteras på
samma sätt som att de ska hanteras olika. Regelföljande innebär också
att se när regeln inte täcker den situation i vilken den ska användas
och därför bör brytas. Att regler kan brytas innebär inte att regel -
följandet är godtyckligt. En person kan inte ensam följa en regel utan
regelföljandet utvecklas i ett samspel med andra där dessa kan påverka
och ingripa i skeendet (Johannessen, 1994, 1999; Wittgenstein
1953/1992). 

Det är utifrån denna teoretiska grund som forskningsområdet
Yrkeskunnande och Teknologi har utvecklat sin syn på yrkeskunnan-
de. All kunskap som ett yrkeskunnande innehåller kan inte beskrivas i
regler. Istället innebär yrkeskunnande att kunna tolka regler och age-
ra i konkreta situationer. Yrkeskunnande är således regelföljande det
vill säga tyst kunskap. Den tysta kunskapen bildas i den handlingsge-
menskap där den förvärvas och uttrycks främst i handlande i konkreta
fall, menar Johannessen. Då tyst kunskap är resultat av träning, av att
i en handlingsgemenskap ha övats in i ett sätt att agera, är den inte hel-
ler alltid medveten på det sättet att dess utövare medvetet väljer mel-
lan olika handlingsalternativ.

Inom forskningsområdet Yrkeskunnande och Teknologi har omfat-
tande empiriska studier av yrkeskunnande inom vitt skilda yrkesom-
råden genomförts. Som exempel på studier kan nämnas vårdarbetare
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(Alsterdal, 2001; Tillberg, 2007), lärare (El Gaidi, 2007; Mouwitz,
2006), bildkonstnärer (Ljungberg, 2008), processoperatörer (Perby,
1995) och IT-konsulter (Hammarén 1999; Backlund, 2006; Sjunnesson,
2007). Yrkeskunnandet har i samtliga fall studerats som ett regel -
följande beteende i en handlingsgemenskap. Studierna visar att yrkes-
kunnandet inte fullt ut går att formulera i förväg i olika typer av regel-
verk utan att kärnan i yrkeskunnandet är regelföljande. Yrkeskunnande
som regelföljande beskrivs som att handla utifrån ett eget omdöme i
föränderliga situationer som måste bedömas utifrån varje enskilt fall
och dess aktuella omständigheter. En bärande del i yrkeskunnandet
beskrivet som regelföljande är att handla, att agera. I varje regelföljan-
de handling finns en valmöjlighet vilket innebär att den åtföljs av ett
ansvar. Att blint följa en regel innebär däremot inte att ta ansvar för
handlingen utan att lägga ansvaret på den som formulerat regelverket. 

Forskningen inom Yrkeskunnande och Teknologi kan beskrivas
som inriktad mot att undersöka och beskriva yrkeskunnande hos     oli-
ka yrkesgrupper. Dock har chefer inte tidigare studerats. Inom om -
rådet har också den metod jag använt för att samla in mitt empiriska
material, Dialogseminariemetoden, utvecklats

1.2 Ledarskapsforskning
Den inriktning inom ledarskapsforskningen som det, givet avhand-
lingens syfte, har varit fruktbart för mig att arbeta med härrör sig till
största delen från den forskningstradition som empiriskt undersöker
vad chefer gör och vilket syfte de olika aktiviteterna har, ofta benämnd
som forskning om chefsarbetets innehåll. Det har gjorts flera försök
att sammanfatta forskningsinriktningens resultat. Hales (1999) menar
till exempel att det gemensamma resultatet kan beskrivas som att
 oavsett vilken hierarkisk nivå en chef befinner sig på är det fyra aktivi-
teter som upptar större delen av chefens tid: det dagliga hanterandet
av medarbetare, det dagliga övervakandet och underhållet av arbets-
processen, hanterandet av information samt sådant som inte kan
 klassas som chefsarbete till exempel teknisk support. Hales beskriver
chefs arbetet som reaktivt och menar att chefer därför inte har så stora
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möjligheter att driva frågor. Kotter (1982) ser på samma sätt chefsar-
bete som i huvudsak reaktivt men menar att chefer kan ha en egen
agenda även om de reagerar på yttre händelser. En chef som kan utnytt-
ja de sammanhang han eller hon befinner sig i och de händelser som
just då kräver deras uppmärksamhet för att driva sina egna frågor har
stora möjligheter att göra det, enligt Kotter. Mintzberg (se t ex 1973,
2009) ser reaktiviteten på samma sätt som Kotter och menar att skill-
naden mellan framgångsrika och inte framgångsrika chefer är hur väl
de lyckas använda de sammanhang de ”tvingas” in i för sina egna agen-
dor.

Tyrstrup (1993, 2002, 2005) tolkar reaktiviteten på ett delvis annor-
lunda sätt. Ledarskap beskrivs av Tyrstrup som att: ”träda i organisa-
tionens ställe när det oförutsedda, oväntade och lite överraskande
inträffar” (Tyrstrup, 2005 s. 10). Detta bryter, enligt Tyrstrup, mot
den dominerande ledarskapsdiskursen där ledarskap ses som något
som utövas först, därefter inträffar saker. Holmberg och Tyrstrup
(2010) menar att de empiriska studierna av chefers arbete visar en
annan bild av ledarskap. Många saker som görs i företag baseras på
ytterst preliminära kunskaper om vad som ska göras, vilket innebär att
förmåga att tolka omständigheter och händelser samt att utifrån dessa
kunna improvisera är avgörande ledarskapskvaliteter. Ledarskap är
således snarare händelsedrivet än avsiktsdrivet (Holmberg & Tyrstrup,
2010).

Ett gemensamt drag i beskrivningarna av chefsarbete inom forsk-
ningsområdet är att chefer arbetar med människor. I en modern
 organisation är chefsuppgiften aldrig begränsad till att enbart handla
om medarbetarna. Oavsett hierarkisk nivå ses chefer som representan-
ter för sin organisation. Det utåtriktade arbete sker både i formella
sammanhang som via massmedia eller kundmöten och i mer infor  mel-
la som deltagande i föreningslivet. Men även det interna arbetet kan
beskrivas som att representera organisationen och då relatera till män-
niskor eller grupper av människor. Högre chefer arbetar ofta mot en
ledningsgrupp medan chefer på lägre nivåer arbetar direkt mot större
grupper av medarbetare. Det spelar dock ingen roll på vilken organi-
sationsnivå chefsarbetet utförs, det är alltid människor som admini-
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streras och människor som kommunikationen sker till (Mintzberg,
1973, 2009; Sayles, 1964; Tyrstryp, 1993, 2005). 

Att chefer föredrar att agera, att styra, genom att fatta beslut i enskil-
da ärenden framför att arbeta med generella planer och policys, är
genomgående i studierna inom forskningsområdet chefsarbetets inne-
håll. Chefer väljer aktiviteter som är aktuella och specifika framför
arbete med abstrakta eller rutinmässiga frågor. Ett agerande baseras
hellre på ett rykte, det vill säga en osäker informationskälla som är
aktuell, än en väl genomarbetad men äldre rapport (se t ex Carlson,
1951; Hales, 1986, 1999; Tengblad, 2002). 

Sammanfattningsvis kan chefsarbete inom forskningsområdet
beskrivas som att ansvara för en verksamhet. Hales (1999) menar att
det är just ansvaret som karakteriserar chefsarbete. Att vara chef är att
få ansvar och att utöva chefskap är att ta ansvar. Tyrstrup (2005) under-
stryker detta ytterligare genom att beskriva att både chefer och med -
arbetare anser att ledarskap innebär att agera, att ta ansvar, när något
oväntat händer. Mintzberg (1973, 2009) menar att chefers höga arbets-
belastning beror just på ansvaret. Att ansvara för något är en uppgift
som aldrig tar slut. 

Ledarskapsforskning, och då främst inriktningen chefsarbetets
innehåll, beskrivs närmare i kapitel tre medan jämförelsen mellan den-
na studies analys av chefer yrkeskunnande och ledarskapsforskning
beskrivs i kapitel nio. 

1.3 Feministisk ledarskapsforskning
Forskning som beskriver, tolkar och problematiserar betydelsen av
kön kan kallas genusforskning, könsteoretisk forskning eller feminis-
tisk forskning. Jag har valt att använda begreppet feministisk forsk-
ning.

Forskningen om ledarskap och kön är en del av den feministiska
organisationsforskningen. Wahl et al. (2011) beskriver utvecklingen
inom området i tre olika perioder som var och en utmärks av en  spe-
cifik forskningsfråga. På 1970-talet var det frågan ”Hur är kvinnor
som chefer?” som sysselsatte forskare. Under 1980-talet ändrade forsk-
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ningen riktning mot att istället försöka besvara frågan ”Varför är
 kvinnor på chefspositioner så få?” Medan den huvudsakliga forsk -
nings  frågan under 1990-talet var ”Hur är ledarskap könsmärkt?”
Forsknings perspektiven har inte helt ersatt varandra utan existerar
samtidigt, med olika vetenskapsteoretiska ansatser och inom olika
forskningsdiscipliner. 

På 1970-talet när frågan ”Hur är kvinnor som chefer?” skulle besva-
ras av forskningen inriktades studierna på att definiera kvinnors sätt
att utöva chefskap i förhållande till männens. Mansdominansen inom
chefsyrket problematiserades inte alls utan exempel på forskningsfrå-
gor är: Är kvinnor bättre eller sämre chefer än män? Vad gör kvinnor
annorlunda? Finns det ett speciellt kvinnligt sätt att vara chef? Wahl
(1992/2003, 1998) sammanfattar kritiken mot forskningsinriktning
med att den inte bygger på en teoretisk grund av hur kön görs i sam-
hället, i organisationer och i individer. Mäns sätt att göra karriär eller
utöva chefskap är norm vilket innebär att studiernas resultat med nöd-
vändighet beskriver kvinnor som bristfälliga i förhållande till män. 

Forskningsfråga nummer två ”Varför är kvinnor på chefspositioner
så få?” innebär att forskningens fokus flyttas från individ till struktur,
det vill säga från kvinnan på chefspositionen till organisationen och de
villkor kvinnan arbetar under. Ett klassiskt exempel på studie är
Rosabeth Moss Kanters Men and Women of the Corporation (1977).
Kanter visar där hur mäns och kvinnors beteenden i organisationer
påverkas av var i organisationen de befinner sig. Olika positioner fram-
kallar och förstärker olika beteenden. Kanter identifierar tre förkla-
ringsvariabler: möjlighetsstrukturen, maktstrukturen och antalsstruk-
turen. Möjlighetsstrukturen innebär att de möjligheter i form av till
exempel karriär, utveckling och belöning en viss position i organisa-
tionen innehåller påverkar beteendet hos den individ som innehar
positionen. Även en individs makt i organisationen påverkar beteen-
det, enligt Kanter. Makt definieras som möjlighet att mobilisera resur-
ser för att utföra ett effektivt arbete. Individer med liten makt har ofta
en mer auktoritativ ledarstil än de med stor makt, vilket enligt Kanter
kan förklaras med att de värnar om den makt de trots allt har.
Antalsstrukturen syftar på ett majoritets- respektive minoritetsförhål-
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lande. Att kvinnor är i minoritet på chefspositioner får som effekt att
kvinnan blir mer synlig än männen, att normen i chefsgruppen synlig-
görs och att kvinnan inte ses som en individ utan som representant för
gruppen kvinnor. Kanter har kritiserats för att som strukturalist inte
ha ett medvetet perspektiv på makt och kön i sin studie (se tex
Cockburn, 1990; Kvande & Rasmussen, 1990) I Kanters beskrivning
kan skillnaderna mellan könen kopplas till skillnader i möjligheter,
makt och antal. Senare studier har visat att arbetsplatser där män är i
minoritet inte uppvisar samma mönster som de Kanter beskriver. När
minoritetsgruppen består av män gör de istället snabbare karriär, når
snabbare chefspositioner, än majoritetsgruppen kvinnor (se tex
Hultin, 2003; Kvande, 2002; Williams, 1992; Wingfield, 2009).

Den tredje forskningsfrågan är ”Hur är ledarskap könsmärkt?”
Könsmärkning är ett begrepp som används för att beskriva hur något,
en arbetsuppgift, ett arbete eller en position, förknippas med ett visst
kön (Wahl et al. 2011). Att forskningen om ledarskap och kön först på
1990-talet på allvar börjar undersöka hur ledarskap är könsmärkt kan
tolkas som att det är så naturligt för oss att män är chefer att vi inte ens
ser det (Holgersson, 2003). Forskningen undersöker hur ledarskap
könsmärks för män samt vad detta får för konsekvenser för kvinnors
och mäns möjlighet att utöva ledarskap. Forskningsfrågan innebär att
fokus i studierna vidgas till att även omfatta män och mäns villkor i
organisationer. 

Calas och Smircichs (1991) visar genom en dekonstruktion av fyra
klassiska ledarskapsstudier hur ledarskap könsmärkts via definitionen
av ledarskap som rationalitet och mannen som rationell. De beskriver
ledarskap som ordnandet av relationer mellan män. I en studie av ett
ledarutvecklingsprogram med könsutjämnande syfte visar Höök
(2001) hur programmet kan förstås som en arena för konstruktion av
ledarskap och kön. Då det finns en överensstämmelse i konstruktion
av manlighet och konstruktion av ledarskap präglas ledarskap av en
manlig norm. Holgersson (2003) visar i en studie av VD-rekrytering
hur en kandidat för att ses som duglig förutom tidigare framgångar,
hängivenhet i arbetet och en socialt accepterad livsstil bör ha en familj
med fru och barn. Normen för en företagsledare är således en borger-
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lig heterosexuell man som lever i ett traditionellt manligt livssamman-
hang. Holgersson kallar denna konstruktion av företagsledare för
näringslivsfantomen och visar vidare hur könsmärkningen av
 ledarskap som manligt innebär att kvinnor konstrueras som olika och
bristfälliga ledare. I en studie av manliga chefer på olika nivåer i ett
verkstadsindustriföretag visar Fogelberg Eriksson (2005) hur tre ledar-
skapsmaskuliniteter dominerar. Fogelberg Eriksson kallar dem för
bygdens son, fadern och den hängivne. Den första, bygdens son, har
via en stark förankring på orten såväl informella som formella relatio-
ner till äldre chefer. Fadern beskrivs som den vuxna ledaren som både
fattar rättvisa beslut och visar faderlig omsorg om sina medarbetare.
Den tredje, kallad den hängivne, visar ett stort engagemang mot såväl
företaget, som sin egen verksamhet och personal. En ytterligare ledar-
skapskonstruktion, den feminine, diskuteras i Fogelberg Erikssons
empiri. Femininitet i form av ett rikare språk, en vana och kompetens
i att fokusera på personliga relationer samt ödmjukhet är egenskaper
som förknippas med den feminine. Det innebär att uttalat kvinnligt
könsmärkta egenskaper inryms under en manligt könsmärkt ledar-
skapsdiskurs. Konstruktion av ledarskap kan således, även om det fort-
farande könsmärks för män, förändras. 

Ovanstående beskrivning av ledarskapsforskning med könsper-
spektiv visar att kön har betydelse för förutsättningarna att få och att
utöva chefskap. Jag har därför valt att analysera mina resultat ur ett
könsperspektiv. I kapitel fyra beskrivs forskningsområdet ledarskap
och kön närmare och i kapitel tio redovisas analysen av mina resultat
ur ett könsperspektiv.

1.4 Syfte och forskningsfrågor
Avhandlingen rör sig mellan flera teoretiska fält. Utgångspunkten är
den forskning om yrkeskunnande som utvecklats inom forskningsom-
rådet Yrkeskunnande och Teknologi utifrån Kjell S Johannessens tolk-
ning av Wittgensteins senfilosofi (se t ex Johannessen, 1999). Men jag
har även använt ledarskapsforskning med och utan könsperspektiv i
analysen av mina resultat. Att avhandlingen är skriven inom social-
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konstruktionismens tolkande traditionen påverkar framför allt mitt
förhållande till mitt material och att jag ser mig själv som en del i forsk-
ningsprocessen. 

Syftet med avhandlingen är att beskriva och förstå chefers yrkes-
kunnande för att därigenom utveckla kunskap om chefers arbete. Jag
gör det genom att analysera chefers berättelser och samtal om sitt
yrkeskunnande. Empirin är insamlad med dialogseminariemetoden
som utvecklats inom forskningsområdet Yrkeskunnande och
Teknologi. Metoden, som innebär att yrkesutövare först skriftligt
reflekterar över sitt yrkeskunnande och sedan i grupp diskuterar yrkes-
kunnandet utifrån de skriftliga reflektionerna, har med goda resultat
använts inom andra yrkesområden. Med chefer menar jag de av orga-
nisationens ledare som är formellt utsedda och har ett medarbetar-
och verksamhetsansvar. Med yrkeskunnande menar jag det chefer gör
i sin vardag i sitt arbete som chefer och den kompetens de behöver för
att göra detta. 

För att uppfylla avhandlingens syfte, att beskriva och förstå chefers
yrkeskunnande för att därigenom utveckla kunskap om chefers arbete,
ska jag besvara följande frågor: 
 – Hur beskriver chefer sitt yrkeskunnande?

– Hur kan beskrivningarna tolkas i termer av regler och regel-
följande?

 – Hur kan tidigare forskning om chefers arbete utvecklas utifrån 
dessa tolkningar?

– Tillmäts kön betydelse i beskrivningarna av yrkeskunnande?

I kapitlet två, tre och fyra presenteras avhandlingens analytiska refe-
rensram. Avsikten är att där redogöra för de teoretiska val och avgräns-
ningar som gjorts. Den analytiska referensramen har vuxit fram i en
abduktiv process där teorier och tidigare forskning har påverkat min
läsning och tolkning av det empiriska materialet, samtidigt som empi-
rin påverkat urvalet av desamma (Alvesson & Sköldberg, 1994).
Kapitel två behandlar den syn på yrkeskunnande som ligger till grund
för analysen av min empiri. I kapitlet beskrivs yrkeskunnande som
regelföljande eller tyst kunskap. Då jag valt att jämföra mina resultat
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med ledarskapsforskning, beskrivs detta forskningsområde i kapitel
tre. Hela området beskrivs översiktligt men framför allt ringas de ledar-
skapsstudier som är relevanta för denna avhandling in. Det fjärde och
sista kapitlet i avhandlingens analytiska referensram beskriver över-
gripande vad ett feministiskt forskningsperspektiv inneburit för
avhandlingsarbetet. Här tas också den forskning om ledarskap och kön
som senare kommer att användas för att tolka materialet upp. 

Kapitel fem är avhandlingens metodkapitel. Där beskrivs hur  stu -
dien genomförts, hur den metod som använts, Dialog seminarie -
metoden, är uppbyggd samt övriga metodologiska överväganden. I det
sjätte kapitlet beskrivs avhandlingens empiri. Där redogörs för de sex
dialogseminarier som genomförts samt för de deltagande chefernas
texter och samtal om sitt yrkeskunnande. I kapitel sju och åtta ana -
lyseras empirin utifrån den teori om yrkeskunnande som beskrivs i
kapitel två. Jag har också valt att jämföra mina resultat med resultat
från den forskningsinriktning inom ledarskapsforskningen som under-
söker vad chefer gör och vilket syfte de olika aktiviteterna har, ofta
benämnd som forskning om chefsarbetets innehåll. I kapitel nio redo-
gör jag för den jämförelsen. Jag har även valt att analysera delar av
mina resultat med hjälp av feministisk ledarskapsforskning och redo-
visar detta i kapitel tio. I kapitel elva sammanfattar jag mitt  arbete och
mina bidrag till forskningen och ger förslag till fortsatt  forskning inom
området.
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I det här kapitlet kommer jag att beskriva den forskning om yrkeskun-
nande som jag har använt i mitt avhandlingsarbete. Forskningen som
har sin grund i Wittgensteins senfilosofi har utvecklats inom området
Yrkeskunnande och Teknologi. Forskningsområdets styrka är framför
allt dess stora empiriska studier. Omfattande undersökningar av yrkes-
kunnande inom vitt skilda yrkesområden som vårdarbetare, lärare,
bildkonstnärer, processoperatörer och IT-konsulter har genomförts
(se till exempel Alsterdal, 2001; El Gaidi, 2007; Ljungberg, 2008;
Perby, 1995; Sjunnesson, 2007; Tillberg, 2007). Inom området har
också den metod jag använt för att samla in mitt empiriska material,
Dialogseminariemetoden, utvecklats.

Det finns många olika skolor inom Wittgensteinsforskningen och
därmed också många olika traditioner för att tolka Wittgensteins filo-
sofiska skrifter. Den tradition som forskningsområdet Yrkeskunnande
och Teknologi bygger sin forskning om yrkeskunnande på har sin
utgångspunkt i Kjell S Johannessens tolkning av Wittgensteins sen -
filosofi (se till exempel Johannessen 1994, 1999, 2007) Forskningen
om yrkeskunnande har sedan vidareutvecklats i ett samarbete mellan
Johannessen och företrädare för området Yrkeskunnande och Tekno -
logi som till exempel Gunnar Bergendahl (2003), Bo Göranzon (1983,
1990, 2001, 2006), Maria Hammarén (1995, 1999, 2006, 2009), Allan
Janik (1991) och Tore Nordenstam (1993, 2005). Jag kommer i min
beskrivning av yrkeskunnandeforskningen att huvudsakligen referera
till någon av företrädarna för Yrkeskunnande och Teknologis beskriv-
ning och tolkning av densamma. Ibland refererar jag även direkt till
Wittgenstein filosofiska verk. Det senare innebär dock inte att jag gör
någon självständig tolkning av dessa. Istället håller jag mig tätt intill
forskningsområdet Yrkeskunnande och Teknologis tolkningstradition
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och kommer inte vare sig visa på eller redogöra för andra möjliga
Wittgensteinstolkningar.

Jag kommer först att beskriva yrkeskunnandeforskningen utifrån
perspektiven: Tyst kunskap, Kunskap, språk och verklighet, Praxis,
Språkspel, Mönsterexempel och Regler och regelföljande. Därefter
kommer jag att beskriva de resultat från de empiriska studier som
genomförts inom området som är relevanta för min undersökning
under rubrikerna: Yrkeskunnande som regelföljande, Här och nu,
Information och kunskap, Att handla, att ta ansvar, Effektivisering av
yrkeskunnande och Har yrkeskunnandet förändrats?

2.1 Yrkeskunnande och teknologi – grundläggande begrepp

2.1.1 Tyst kunskap
Johannessen beskriver yrkeskunnande som tyst kunskap utifrån en
tolkning av Wittgensteins senfilosofi. Han menar att:

Yrkeskunnandets primära yttring är nämligen utövandet av det yrke
där den finns etablerad, inte i beskrivningen av det. I en rad fall
låter den sig nämligen bara beskrivas på ett antydande och ofull-
ständigt sätt i verbalspråkligt hänseende. Det är därför man stund-
tals låter sig frestas till att omtala yrkeskunnande som tyst kunskap.

Johannessen, 1999 s 10

Att yrkeskunnandet inte låter sig uttryckas fullständigt i verbalspråk-
ligt hänseende innebär emellertid inte att det inte går att tala om eller
förmedla yrkeskunnande. Yrkeskunnandet är inte på det sättet bundet
till en individ. Vissa delar går att beskriva i exakta påståenden. Men
även stora delar av det yrkeskunnande som brukar benämnas som tyst
kunskap, det vill säga det yrkeskunnande som inte går att beskriva i
exakta påståenden, kan beskrivas verbalt i metaforer, analogier och
mönsterexempel. Ytterligare andra delar av yrkeskunnandet går att
beskriva genom handling, genom att visa. Det innebär att det går att
lära ut även det tysta yrkeskunnandet.1)

Att yrkeskunnandet till så stora delar innehåller den typ av kun-
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skap som vi kallar tyst innebär att yrkeskunnande inte i första hand
kan läras ut teoretiskt. Istället förutsätter lärande av tyst kunskap att
en erfaren person vägleder en annan i konkreta arbetssituationer. Allan
Janik ger följande beskrivning av hur ett yrkeskunnande utvecklas:

Att bli mästersnickare är möjligt endast genom att få förevisat för
sig vad som ska göras av någon som redan är mästare i yrket; det
kan inte inhämtas enbart ur en bok. Skrivna instruktioner är till
nytta först när man fått en viss träning i de grundläggande tekniker
som yrket kräver. Dessa färdigheter kan inte beskrivas i ord, därför
att det i dem ingår sådant som t ex en mekanikers kunskap om de
olika lukter som en maskin i olika stadier av dåligt skick ger ifrån
sig och som endast erfarenheten kan lära ut. 

Janik, 1995 s 18

Wittgenstein använder inte själv begreppet tyst kunskap i sina skrifter
men i Johannessens tolkning av Wittgensteins senfilosofi är begreppet
ett bärande inslag. Johannesen beskriver i artikeln Tyst kunskap – en
tillbakablick (2001) hur han i mitten av 1970-talet utvecklade begrep-
pet när han inte kunde beskriva alla delar av en konsthistorikers yrkes-
kunnande genom att använda traditionella kunskapsteoretiska
begrepp. Den kunskap som inte gick att beskriva visade sig till exem-
pel i form av perceptuell färdighet eller förtrogenhet med olika slags
stilistiska uttryck. Men tyst kunskap är ett begrepp som finns inom
flera forskningstraditioner. Det används därför med, i alla fall delvis,
olika innebörd och bygger på olika teoretiska grunder. Michael Polanyi
brukar räknas som den förste att använda begreppet. I böckerna
Personal knowledge: Towards a post critical philosophy (1958) och The
Tacit Dimension (1967) beskriver han en typ av kunskap som han kal-
lar tacit knowledge. Han bygger sin definition av tyst kunskap på gestalt-
psykologi och det utmärkande för den tysta kunskapen är enligt honom
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troendekunskap som moralisk kunskap. Jag har dock valt att använda begreppet tyst kun-
skap. 
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att den är personlig och situationsbunden. Tyst kunskap kan därför
inte kodas och blir då svår att överföra mellan individer. Kärnan i
Polanyis beskrivning av tyst kunnande är att kunnandet är undermed-
vetet och därmed omöjligt att kommunicera. Till exempel beskriver
han ett experiment där en försöksperson får elektriska stötar samti-
digt som han ser sifferserier. Stötarna ges efter det att vissa sifferkom-
binationer visats och efter ett tag visar experimentet att försöksperso-
nen undermedvetet förstått vilka sifferkombinationer som innebär att
den elektriska stöten kommer.  Kunskapen visas i och med att krop-
pen spänns när en ny stöt förväntas. Försökspersonen är själv helt
omedveten om detta och kan inte kommunicera varken att han känner
på sig när en stöt ska komma eller att stötarna och sifferserien har
något samband. 

Det finns givetvis stora likheter mellan Polanyis och Johannessens
beskrivning av den tysta kunskapen samt förutsättningarna att utveck-
la och överföra den, men de förankrar sin syn i olika teoretiska platt-
formar. Där Polanyi hänvisar till gestaltpsykologi bygger Johannessen
sin kunskapssyn på en tolkning av Wittgensteins senfilosofi och då
framför allt definitionen av skillnaden mellan regler och regelföljande.
Det innebär att Polanyi med begreppet tyst kunskap framför allt
beskriver undermedveten kunskap medan Johannessen beskriver kun-
skap som inte går att uttrycka i explicita regler. 

Andra som använt begreppet tyst kunskap eller Tacit Knowledge är
Ikujiro Nonaka och Hirotaka Takeuchi. De menar att kärnan i en orga-
nisations lärande är att omvandla den tysta kunskapen till explicit kun-
skap. De delar upp den tysta kunskapen i två typer: en teknisk som
innefattar hur man rent praktiskt och konkret utför något, till exem-
pel hur verktyg och system används, och en kognitiv som innefattar
medarbetarens mentala modeller och värderingar (Nonaka, 1991,
1994; Nonaka & Takeuchi, 1995).

Johannessens användning av begreppet tyst kunskap skiljer sig från
Nonakas och Takeuchis i synen på om och hur den tysta kunskapen
kan göras explicit. Nonaka och Takeuchi menar att det är först när den
tysta kunskapen systematiseras som kunskapsbasen i ett företag ökar
medan Johannessen hävdar att det som utmärker den tysta kunskapen
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är just att den inte kan formaliseras. Johannesens utgångspunkt är att
det är den tysta kunskapen, inte den formaliserade, som är kärnan i
yrkeskunnandet samt att den tysta kunskapen inte fullt ut kan uttryck-
as i verbalspråklig form. Tyst kunskap innebär inte att kunna regler
utan att kunna följa regler. Ett regelföljande kan aldrig uttryckas i regler
då varje regel i sin tur skulle behöva förklaras av en ny regel. Detta,
menar Johannessen, visas teoretiskt i Wittgensteins språkfilosofi men
också empiriskt i bland annat de studier av informationsteknologiska
projekt som genomförts inom forskningsområdet Yrkeskunnande och
Teknologi (för exempel på empiriska studier se Göranzon, 1988, 1990;
Perby, 1995). Nonaka och Takeuchi anser dock att den tysta kunska-
pen kan göras explicit genom användning av metaforer och analogier
eller genom att någon som inte själv besitter kunskapen kan beskriva
denna, det vill säga någon annans handlande, i form av regler. 

Enligt Nonaka finns det fyra sätt att utveckla och skapa ny kunskap
i en organisation: från tyst kunskap till tyst kunskap, från uttalad kun-
skap till uttalad kunskap, från tyst kunskap till uttalad kunskap och
från uttalad kunskap till tyst kunskap. En individs tysta kunskap kan
överföras till en annan individ utan att först bli uttalad. Den tysta kun-
skapen kan överföras och förbli tyst om överföringen sker genom socia-
lisering, det vill säga att individen som besitter den tysta kunskapen
visar individen som kunskapen ska överföras till hur en arbetsuppgift
ska utföras. Nonaka ger exemplet att en individ visar en annan hur en
deg ska knådas. Nonaka menar dock att detta inte innebär en egentlig
ökning av kunskapsmassan i företaget då kunskapen inte har systema-
tiserats och därför inte gjorts tillgänglig för hela företaget. Nästa kate-
gori är när uttalad kunskap överförs och är fortsatt uttalad. Nonaka
beskriver hur uttalad kunskap från olika delar av företaget till exempel
information om försäljning ger ny kunskap när den sätts samman och
analyseras av företagets controller. Inte heller detta kan dock räknas
som att företagets kunskapsbas egentligen utökas menar Nonaka. När
den tysta kunskapen omvandlas till uttalad kunskap sker dock en
ökning av kunskapsbasen i företaget. Det exempel Nonaka ger är när
den som lärt sig knåda degen kan beskriva hur knådandet går till på
ett sådant sätt att ett team av produktutvecklare kan göra en bakma-
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skin. Den förut tysta kunskapen är nu tillgänglig för alla. Den fjärde
kategorin är när den uttalade kunskapen blir tyst. Nonaka menar att
när ny uttalad kunskap delas i en organisation internaliseras den så
småningom av medarbetarna och blir tyst. De fyra sätten att överföra
kunskap skapar tillsammans en utvecklingsspiral i ett företag enligt
Nonaka. När den tysta kunskapen förs över genom socialisering ökar
möjligheterna att den externaliseras, blir uttalad kunskap, som genom
att kombinerasmed annan uttalad kunskap i företaget kan standardise-
ras i manualer och utvecklas till produkter. Denna nya uttalade kun-
skap internaliseras hos företagets medarbetare och blir en tyst kun-
skapsbas som ger företaget en högre kompetens för att utveckla nya
produkter. Ett företag kan genom socialisering, externalisering, kom-
bination och internalisering utveckla och öka hela organisationens
kunskap (Nonaka, 1994).

Skillnaden mellan Nonakas och Johannessens syn på tyst kunskap
kan uttryckas som en skillnad i synen på begreppets natur.
Johannessens ser regeln och alla etablerade användningar av denna,
det vill säga regelföljandet, som den tysta kunskapen. Den tysta kun-
skapen bildas i den praxis där den förvärvas vilket innebär att villko-
ren för att utveckla tyst kunskap skiljer sig från villkoren för att utveck-
la, det vill säga förmedla, uttalad kunskap. Användandet av metaforer
eller analogier är ett sätt att göra delar av den tysta kunskapen synlig.
Dock går inte all tyst kunskap att uttrycka på det sättet. Den tysta kun-
skapen uttrycks främst i handlandet, menar Johannessen. Det innebär
att den tysta kunskapen i ett konkret fall visar sig i det regelföljande
beteendet. Då tyst kunskap är resultat av träning, av att i en praxis ha
övats in i ett regelföljande, är den inte heller alltid medveten på det
sättet att dess utövare medvetet valt mellan olika handlingsalternativ. 

Johannessen har senare ångrat att han använde uttrycket tyst kun-
skap. Detta eftersom ordet tyst leder tankarna åt fel håll. Den kunskap
han innefattade i begreppet var inte av nödvändighet tyst enligt defi-
nitionen ”gick inte att uttrycka med ord”. Det Johannessen definiera-
de som tyst kunskap var kunskap som inte helt och fullt kunde uttryck-
as i exakta påståenden. Delar av den tysta kunskapen kunde uttryckas
verbalt i till exempel metaforer, analogier eller liknelser. Andra delar
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kunde inte uttryckas verbalt utan bara genom ett utförande av en upp-
gift. Även den senare typen av kunskap går det dock att tala om, menar
Johannessen, men talandet kräver speciella förutsättningar som att det
sker i direkt anslutning till utövandet av kunskapen, på ett fackspråk
som byggts upp i ett gemensamt yrkesutövande eller i analogier och
metaforer (Johannessen, 2001).

Ännu en felkälla i uttrycket tyst kunskap är att även kunskap som
går att uttrycka i exakta påståenden mycket väl kan vara tyst, icke for-
mulerad, i en organisation. Anledningen till detta kan till exempel vara
att de som besitter kunskapen antingen tjänar på att inte formulera
den eller bestraffas om de formulerar den2). Det kan också vara så att
de som besitter kunskapen inte har tillräcklig kunskap för att kunna
formulera den. Ett exempel på det senare är språkanvändning.  En per-
son kan behärska ett språk, kan tala det grammatiskt korrekt, utan att
kunna redogöra för de grammatiska reglerna (Johannessen, 2001).

Jag kommer att använda Johannessens definition av tyst kunskap i
min studie, vilket innebär att jag ser den tysta kunskapen framför allt
som regelföljande. Det innebär att jag i motsats till Polanyi anser att
det går att kommunicera tyst kunskap men i motsats till Nonaka och
Takeuchi inte anser att det går att formulera tyst kunskap i regler. Det
finns långt fler definitioner och användningar av begreppet tyst kun-
skap, eller tacit knowledge, än de jag har nämnt i avsnittet ovan. Till
exempel ligger organisationsforskaren Peter Senge, trots att han inte
använder begreppet tyst kunskap, i sin syn på hur ett företag kan bli en
lärande organisation genom att synliggöra värderingar och mentala
modeller, nära Nonaka och Takeuchis användning av begreppet
(Senge, 1990). Genom att visa på likheter och skillnader till några av
dem som framför allt förknippas med skapandet och utvecklingen av
begreppet har jag beskrivit hur jag kommer att använda begreppet i
analysen av min empiri. 
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2.1.2 Kunskap, språk och verklighet
Wittgensteins senfilosofi behandlar förhållandet mellan språk och
verklighet. Att förstå en utsaga är för Wittgenstein att förstå hur språk
och verklighet hänger ihop. Han undersöker därför gränserna för det
som kan uttryckas på ett rationellt exakt språk. Wittgensteins intresse
för vad som går att formulera verbalspråkligt och vad som inte gör det
ska därför inte uppfattas som ett intresse för språkkonstruktion utan
som ett intresse för hur vi bygger upp och förmedlar kunskap
(Hammaren, 1999; Janik, 1995; Johannessen, 1999, 1994).

Det går inte att lära sig ett språk genom att bara läsa in dess glosor
och grammatik. Orden är sammanvävda med handlingar och går att
förstå endast i samband med handlingarna eftersom ett och samma
uttryck betyder olika saker i olika situationer.  Språket får sin betydel-
se tillsammans med handlingarna. Att lära sig ett språk innebär därför
inte att lära sig att formulera exakta påståenden om sakförhållanden i
världen med hjälp av grammatiska regler. Det innebär att lära sig att
hantera en mängd situationer där användning av språk ingår, det vill
säga att lära sig att hantera den mänskliga verkligheten i all sin kom-
plexitet. ”Det är att lära sig att förhålla sig på etablerade sätt till den;
reagera på den; tala om den; gripa in i den; undersöka den; reflektera
över den; finna fotfäste i den och bli förtrogen med den. Det sker
huvudsakligen genom att vi lever i den och övas upp i existerande prax-
isar.” (Johannessen, 1994 s 82. Citatet är en översättning från det nors-
ka originalet)

Ett formellt logiskt språk räcker inte till för att beskriva alla olika
typer av mänskligt handlande och mänsklig verklighet. Kommunik -
ation mellan människor bygger på en grundläggande språkförståelse
som bland annat innebär kompetens att förstå användningen av ana-
logier, metaforer och mönsterexempel. Den bild som vi vanligen har
av språkinlärning, det lilla barnet som lär sig språket genom att föräld-
rarna pekar på olika föremål och talar om vad de heter, förutsätter den-
na grundläggande språkförståelse hos barnet det vill säga att barnet
förstår hur språket fungerar och vad det ska användas till (Witt gen -
stein, 1953/1996 FU § 1 – 38).
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2.1.3 Praxis
Vi lär oss att använda språket i olika situationer, i olika sammanhang,
och det är där, i situationerna och sammanhangen, som orden får sin
mening. Wittgenstein använder praxis som ett begrepp för att beskri-
va de situationer och sammanhang där vi lär oss att använda språket
och där orden ges sin betydelse. Det är i praxisen som det som inte går
att uttrycka med ord på ett rationellt exakt språk förmedlas. Där för-
medlas det i stället via exempel, handlingar, analogier och metaforer
eller via röstläge och kroppsspråk: ”Praxis ger orden dess mening”
(Wittgenstein, 1977/1996 § 317).

I praxisbegreppet binds också språk och handling ihop. Ett språk-
tecken får sin betydelse först när det används. Wittgenstein beskriver
hur en vägvisare i form av en pil får sin betydelse först när den används
för att peka ut en önskad riktning. Innan dess är den bara ett abstrakt
tecken. Att lära sig ett språk är att lära sig att hantera verkligheten det
vill säga att agera, att handla. Att vara en kompetent språkanvändare
innebär att kunna handla i enlighet med språket (Wittgenstein,
1953/1996 FU).

2.1.4 Språkspel
Wittgenstein använder uttrycket språkspel för att förklara förhållan-
det mellan språk och kunskap. I §373 i Filosofiska undersökningar skri-
ver han: ”Grammatiken säger vilket slags föremål någonting är.” Det
vill säga att förstå vad som försiggår innebär att ha förstått den logis-
ka grammatiken i en situation. Den logiska grammatiken beskrivs av
Wittgenstein som ett språkspel. Han menar att det finns en mängd
likheter mellan att vara en kompetent deltagare i ett spel och att vara
en kompetent språkanvändare. Att vara en kompetent deltagare i ett
spel kräver mer än kunskap om just det spelets regler. För att kunna
spela ett spel krävs kunskap om vad det innebär att spela; att tävla, att
vinna och att förlora, att vara taktisk det vill säga spelandets hela kon-
text. Kunskap om ett speciellt spels regler är omöjlig att använda utan
kunskap om vad spelande innebär. På samma sätt som regelkunskap
inte är tillräckligt för att spela ett spel är förståelse av olika språkteck-
en, eller kunskap om olika grammatiska regler, inte tillräckligt för att
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vara en kompetent språkanvändare. Som beskrivits tidigare kräver
även ett litet barns inlärning av enkla substantiv i närmiljön; lampa,
boll, näsa, en förståelse av vad ett språk är för något. Det är genom
användning av ordet som det blir möjligt för oss att förstå dess bety-
delse. Vi lär oss språket genom att använda det i ett samspel med andra.

Språkspelsbegreppet används också för att visa hur ett ord betyder
olika saker i olika sammanhang. Ett ord eller en mening får sin bety-
delse av det sammanhang i vilket det används. Det innebär att det är i,
och genom, olika sammanhang och händelser vi lär oss att använda
språket, det är där vi lär oss vad orden betyder. Språket är således en
del i hur vi konstruerar vår verklighet, inte ett verktyg för att återge
verkligheten. Exempel på detta är användningen av räkneord och fär-
ger. Båda är system, som vi byggt upp och kommit överens om en spe-
cifik användning av, för att ordna och sortera vår verklighet. Vi lär oss
att använda dessa system i ett samspel med andra i specifika situatio-
ner (Wittgenstein, 1953/1996 FU § 8, § 16).

Att ett språktecken får sin betydelse av den praxis i vilken det
används innebär däremot inte att betydelsen oavbrutet ändras. Om så
vore fallet skulle tecknen vara oanvändbara.  Ett kriterium för en kom-
petent språkanvändare är därför att kunna identitetsbestämma språk-
tecken det vill säga att kunna avgöra vad som ska räknas till samma.
Utan identitetsbestämmande är det inte möjligt att ge mening till
språktecknen.

Vad innebär det att veta vad ett spel är? Vad innebär det att veta det
men inte kunna säga det? Är detta vetande en sorts ekvivalent till
en outtalad definition? Så att jag, om definitionen uttalades, skulle
godta den som ett uttryck för mitt vetande? Är inte mitt vetande,
mitt begrepp om spel, helt uttryckt genom de förklaringar som jag
kunde ge? Nämligen genom att jag beskriver exempel på spel av
olika slag; visar hur man analogt kan konstruera andra spel av alla
möjliga slag; säger att det skulle jag knappast längre kalla för ett
spel; och så vidare.  

Wittgenstein, 1953/1992 FU § 75
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I citatet ovan ger Wittgenstein exempel på vad det betyder att veta
vad ett spel är nämligen: 

• att kunna ge exempel på olika spel
• att kunna konstruera nya spel
• att kunna bedöma vad som är ett spel. 

Att använda ett begrepp innebär således att kunna ge exempel, se ana-
logier och bedöma gränsfall av begreppets användning.

Denna beskrivning innebär att kunskap om ett begrepp inte bara
innebär att vi vet hur vi ska handla i enlighet med det utan också att vi
vet när vi inte ska göra det. När vi ska tänja på gränserna och när vi ska
överskrida dem. Begreppsanvändningen är alltså knuten till handling
och att handla i enlighet med ett begrepp innebär också att när situa-
tionen kräver det kunna bryta mot den i begreppet inbyggda regeln.
Detta är en av anledningarna till att regler inte räcker till för att fast-
ställa en praxis, en begreppsanvändning, det behövs också exempel
(Hammarén, 2009; Johannessen, 1994).

2.1.5 Mönsterexempel
Exempel är grunden i lärandet. Det är via de enskilda exemplen vår
förståelse byggs upp och det är genom exempel vi inövas i de traditio-
ner som styr vårt handlande. För att kunna agera i en viss specifik situa-
tion krävs tillgång till ett antal exempel från andra liknande situatio-
ner mot vilka den aktuella situationen kan jämföras och slutsatser om
lämpligt handlande kan dras. Ofta fattas inte ett medvetet beslut om
handlandet utan agerandet sker utifrån ett regelföljande som övats in
i samspel med exempel i en praxis. Att kunna reglerna för handlandet
är inte tillräckligt, det är först genom exempel vi kan förstå hur vi ska
handla i en specifik situation. När Wittgenstein skriver att regler inte
förslår ”till att fastställa en praxis, utan man behöver också exempel”
pekar han på de konkreta exemplens betydelse vid inlärning (Ham -
marén, 1999; Nordenstam, 2005).

Det är också först genom exempel som vi kan kommunicera med
exakthet. Det blir svårare och svårare att kommunicera kring en gemen-
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sam fråga ju högre abstraktionsnivå kommunikationen förs på. En
grupp åhörare kan när de hör ”levande varelser” tänka på allt från män-
niskor till insekter. Genom att gå ner en nivå i abstraktion och säga
däggdjur smalnar åhörarnas valmöjligheter av. Det är dock först på
nivån ”det enskilda exemplet” som vi kan vara exakta. Först i exemp-
len kan alla de detaljer, otydligheter och den motsägelsefulla informa-
tion som det konstitutiva regelföljandet består i, och måste ta hänsyn
till, uttryckas (Hammarén, 2009).

2.1.6 Regler och regelföljande
De centrala frågorna i Wittgensteins senfilosofi kan sammanfattas i
skillnaden mellan regler och regelföljande. Han visar gång på gång,
tex i Filosofiska Undersökningar (1953/1996), att enbart kunskap om
ett språks grammatik och ordböcker inte räcker för att kunna använda
språket. För att bli kompetenta språkanvändare behöver vi dels en
grundläggande förståelse av vad ett språk är och hur det fungerar, dels
träning i att använda språket i en praxis. Det är i praxisen, via mönster -
exempel, som orden får sin betydelse. Grammatik och ordböcker är
språkets regelverk. Med exemplet språk visar Wittgenstein att ett kom-
petent handlande inte enbart kan byggas på regelkunskap. Det behövs
också kunskap om hur reglerna ska följas, den kunskapen lärs ut i ett
sammanhang, i en praxis, via exempel. I Om visshet (1969/1992) § 139
skriver Wittgenstein:”Regler förslår inte till att fastställa en praxis,
utan man behöver också exempel. Våra regler lämnar bakdörrar öpp-
na, och praxis måste tala för sig själv.” och i Zettel (1967/1993) § 318:
”Jag kan inte beskriva hur en regel (allmänt) ska tillämpas, annat än
genom att lära dig, träna dig, i att tillämpa en regel.” Det vill säga en
regel säger ingenting om hur den ska följas. Om regelföljandet ska
beskrivas i regler måste följandet av dessa sedan i sin tur beskrivas i
regler och så vidare i all oändlighet. Regelföljandet måste i stället läras
via mönsterexempel i en praxis.  

Som tidigare beskrivits använder Wittgenstein språkkunskap som
exempel för att visa hur all sorts kunskap byggs upp och förmedlas.
Begreppsanvändning definieras i avsnittet om språkspel som att kun-
na ge exempel, se analogier och bedöma gränsfall av begreppets
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användning. Begreppsbildningen i språket kan i ett vidare kunskaps-
perspektiv översättas med regelföljande och definitionen på regelföl-
jande blir då att kunna ge exempel, se analogier och bedöma gränsfall
av regelns användning. Ett sätt att visa och även lära ut regelföljande
är således att kunna ge exempel på hur en regel ska användas i olika
situationer. Ett annat sätt är att känna igen likartade situationer och
utifrån dem kunna bedöma hur den nuvarande situationen ska hante-
ras. Att jämföra en situation med andra liknande situationer behöver
inte innebära att situationerna ska hanteras på samma sätt. Det kan
också innebära att de ska hanteras olika. Även att bedöma gränsfall av
regelns användning är med ovanstående definition regelföljande det
vill säga att se när regeln inte täcker situationen och regelföljandet
innebär att bryta mot regeln. Varken regelföljande eller språkanvänd-
ning är godtycklig. En person kan inte ensam skapa en praxis.
Regelföljande, skapande av en praxis, måste ske i interaktion med andra.
Det innebär dock inte att regelföljande inte kan innebära att bryta mot
regeln. Men det innebär att brytandet måste ske i ett samspel med andra
där dessa andra kan påverka och ingripa (Wittgenstein, 1953/1996 FU
§ 199, § 202). 

Wittgenstein skriver (1953/1996) i FU § 202: 

”Att följa regeln” är därför en praxis. Och att tro att man följer regeln
är inte att följa regeln. Därför kan man inte ”privatim” följa regeln,
ty annars vore detta att tro sig följa regeln detsamma som att följa
regeln.

Att en regel inte bara kan följas en enda gång av en enda person inne-
bär enligt Johannesen (1994) att regelföljandet har karaktär av sed -
vana, skick eller institution.

Dreyfus och Dreyfus ger i artikeln Five Steps from Novice to Expert
(1986) ytterligare ett perspektiv på regelföljande. De beskriver läran-
de i fem steg: novis, nybörjare, kompetent, skicklig och expert. Novisen
kan följa regler och fattar beslut utifrån reglerna men utan hänsyn till
kontexten. Bilföraren som är novis har lärt sig att växla från tvåan till
trean när hastigheten är mer än 30 kilometer i timman och gör därför
det. Hur mycket trafik det är på vägen, hur långt det är till nästa kors-
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ning eller hur motorn låter påverkar inte beslutet att lägga i en högre
växel. Nybörjaren som har mer erfarenhet av bilkörning, använder
både kontextfri och situationsbunden kunskap, det vill säga både infor-
mation från hastighetsmätaren och sin förmåga att höra motorns varv-
tal, för att besluta när växling ska ske. En kompetent bilförare väljer
från vilket perspektiv situationen tolkas. Om den kompetenta föraren
har väldigt bråttom kan till och med regelbrott ske. Kanske genom att
avståndet till bilen framför inte hålls, eller genom en omkörning trots
heldragen linje. Där den kompetente medvetet väljer perspektiv age-
rar den skicklige bilföraren mer intuitivt. I stället för att medvetet
besluta sig för att köra extra försiktigt eftersom det regnar och kan
vara halt uppfattas trafiksituationer intuitivt. Närmar sig den skickli-
ga föraren ett backkrön i regn känner föraren att för hög hastighet hålls
utan att titta på vare sig skyltar som informerar om hastighetsbegräns-
ningar eller hastighetsmätare. Beslutet att sakta ner baseras på erfa-
renhet och fattas intuitivt. Därefter tar den skicklige emellertid ett
medvetet beslut om att bromsa och växla ner eller bara lätta på gasen.
Experten är så djupt involverad i bilkörandet att växlandet, bromsan-
det och bedömningen av trafiksituationen går automatiskt. 

Det finns några skillnader mellan de olika stadierna som är intres-
santa att påpeka. 
• Kontextfri eller situationsbunden information: Här går gränsen

mellan novisen och nybörjaren. Medan novisen enbart agerar efter
kontextfri information, växling ska ske vid vissa hastigheter, använ-
der nybörjaren även situationsbunden, att lyssna på motorljuden. 

• Ansvarstagande: En novis eller nybörjare som har följt regler på
rätt sätt känner inget ansvar för situationen. Om något går fel beror
det inte på dem utan på reglerna. Först med kompetensnivån kom-
mer ansvaret. Den kompetente väljer perspektiv på situationen,
prioriterar bland möjliga handlingsalternativ utifrån det valda per-
spektivet och känner sig därför ansvarig för resultatet. 

• Erfarenhet: Den skicklige väljer perspektiv utifrån sin erfarenhet
medan den kompetente försöker göra ett logiskt medvetet val. 

• Beslutsfattande: Den skicklige fattar analytiskt grundade beslut
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medan experten är så djupt involverad i situationen att besluten
fattas intuitivt och är baserat på tyst kunskap.

Regulativa och konstitutiva regler Allan Janik förtydligar diskussionen
om regler och regelföljande ytterligare genom att i artikeln Tyst kun-
skap, regelföljande och inlärning (Janik, 1991) beskriva skillnaden mel-
lan regulativa, eller explicita, och konstitutiva regler. De regulativa
reglerna kan fullt ut uttryckas i verbalspråklig form medan de konsti-
tutiva reglerna, regelföljandet, enbart kan läras via exempel. Janik
använder Nonakas exempel med bakmaskinen (Nonaka, 1994) och
menar att degknådning inte går att lära ut genom regulativa regler, det
kan bara läras ut via praktiska exempel. Att huvuddelen av det bröd vi
äter är knådat av maskiner motsäger inte detta, menar Janik, då i prin-
cip alla skulle välja att äta ett handknådat bröd om de hade möjlighe-
ten. Det handknådade brödets högre kvalitet är ett resultat av tyst kun-
skap eller annorlunda uttryckt konstitutiva regler. I vissa situationer
räcker det att kunna de regulativa reglerna för att resultatet ska bli till-
räckligt bra men kärnan i ett yrkeskunnande är enligt Janik de konsti-
tutiva reglerna det vill säga regelföljandet. 

I artikeln Language and Action (1990) utvecklar Tore Nordenstam
Janiks resonemang ytterligare. Han beskriver där skillnaden mellan
formulerade regler och tysta regler med exempel från bland annat etik
och juridik. De tysta reglerna delar han i sin tur in i öppna respektive
slutna regler, där de slutna reglerna enkelt går att formulera verbal-
språkligt medan de öppna bygger på omdöme och erfarenhet. Det inne-
bär att Janiks regulativa regelbegrepp med Nordenstams terminologi
skulle översättas med formulerade regler och de av de tysta reglerna
som är slutna, medan de tysta regler som är öppna översätts med kon-
stitutiva regler.  

Regelföljande – ett empiridrivet begrepp Regler och regelföljande är
centrala begreppen inom forskningsområdet Yrkeskunnande och
Teknologi. Bo Göranzon beskriver dem i avhandlingen Det praktiska
intellektet (1990) som empiridrivna begrepp. I slutet av 1960-talet
utvecklades matematiska modeller med datorstöd vid Försvarets
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Forsk ningsanstalt. Ett av projekten syftade till att jämföra olika tek-
niska system med avseende på effektiviteten i ett försvarssystem. 

Den matematiska modellen utvecklades i nära samarbete med en
expertgrupp där det fanns fackkompetens inom skilda områden: i
systemarbetet deltog sakkunniga som tog ställning till vad som
kunde formaliseras vid studier av effektiviteten i ett försvarssystem
– och likaså vad som inte kunde formaliseras. /…/Experter med-
verkade till att göra en distinktion mellan vad som är formaliser-
bart och vad som måste överlämnas till en kvalitativ bedömning.
Detta var det avgörande momentet i systemutvecklingen. 

Göranzon, 1990 s 17.

Göranzon beskriver hur arbetet synliggjorde den frågeställning som
blev grundläggande för forskningsområdets framväxt: ”Vilken del av
ett yrkeskunnande kan formaliseras i en modell och vilken måste läm-
nas öppen för kvalitativ bedömning av experter?” Maria Hammarén
kommenterar i sin avhandling Ledtråd i förvandling (1999):

Med Bo Göranzons avhandling Det praktiska intellektet (1990) blev
regelföljande centralt i forskningen om yrkeskunnande. Avhand -
lingen visade för första gången att det fanns en skillnad mellan
design och användning som innebar att spänningen mellan regel
och regelföljande uppmärksammades. 

Hammaren, 1999 s 25.

I avhandlingen beskriver Göranzon framväxten av olika kunskapsteo-
retiska perspektiv. Han speglar de olika synsätten i en fallstudie av hur
ett yrkeskunnande förändras vid införandet av ny teknik och visar hur
olika en utanförståendes bild av yrkeskunnandet blir beroende på vil-
ket kunskapsteoretiskt perspektiv som väljs. Bland annat beskrivs en
studie av Försäkringskassan där ledning och IT-ansvariga vill åtgärda
problem med skillnader i bedömning av ärenden mellan olika kassor
genom att införa ett datasystem – ett regelverk, ett exakt språk.
Göranzon menar att det här är ett uttryck för en positivistisk kun-
skapssyn som inte lämnar utrymme för förståelsen av att hur exakta
reglerna än är så säger de inget om regelföljandet. Ett datasystem kan
inte lösa problemet med bedömningsskillnader då regelföljande
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utvecklas i en praxis till exempel i en arbetsgrupp. För att uppnå en
större enhetlighet i bedömningen av ärenden mellan olika kassor skul-
le istället en dialog om bedömning av enskilda exempel mellan kassor-
na organiserats då en praxis byggs från enskilda exempel. Den slutsats
Göranzon drar är att den positivistiska kunskapssynens dominans tyd-
liggörs i samband med datorisering eftersom datorn och positivismen
bygger på samma ideal, samma vetenskapshistoriska dröm nämligen
drömmen om det exakta språket. Datorns ettor och nollor är ett exakt
språk. Det vi gör när vi datoriserar yrkeskunnande är att försöka över-
sätta det till det exakta språket (Göranzon, 1990).

2.1.7 Inför fortsättningen
Wittgensteins syn på kunskap kan sammanfattas i att all kunskap inte
kan beskrivas med hjälp av regler då en regel inte säger någonting om
hur den ska följas. Om följandet av en regel ska beskrivas i regler mås-
te följandet av dessa sedan i sin tur beskrivas i nya regler och så vidare
i all oändlighet (Johannesen, 1994). Forskningsområdet Yrkes -
kunnande och Teknologi har med hjälp av denna teoretiska grund
utvecklat sin syn på den typ av kunskap som kan sammanfattas i
begreppet yrkeskunnande. All typ av kunskap som ett yrkeskunnande
innehåller kan inte beskrivas med hjälp av regler utan konstrueras istäl-
let kontinuerligt i ett samspel mellan den skickliga yrkesutövaren och
olika typer av teknik; eller mellan den skickliga yrkesutövaren och
människor i roller som till exempel vårdtagare, elever eller kunder.

Den kunskap som inte kan beskrivas med hjälp av regler, regelföl-
jandet, lärs via mönsterexempel i en praxis. Kunnandet innebär att
kunna ge exempel, se analogier och bedöma gränsfall av regelns
användning. Det innebär att känna igen likartade situationer och
utifrån dem kunna bedöma hur den nuvarande situationen ska hante-
ras. En jämförelse som inte behöver innebära att situationerna ska han-
teras på samma sätt utan lika gärna kan innebära att de ska hanteras
olika. Även att bedöma gränsfall av regelns användning är med ovan-
stående definition regelföljande, det vill säga att se när regeln inte täck-
er situationen och regelföljandet innebär att bryta mot regeln.
Regelföljande är inte godtyckligt. Översatt till yrkeskunnande innebär
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det att en person inte ensam kan följa en regel eller skapa en praxis.
Begreppsbildning och regelföljande, skapande av en praxis, måste ske i
interaktion med andra. Det innebär inte att regelföljande inte kan
 innebära att bryta mot regeln. Men det innebär att det måste ske i ett
 samspel med andra där dessa andra kan påverka och ingripa i regel -
följandet. 

Regelföljandekunskapen, benämns ofta som tyst kunskap. Be -
greppet är missvisande på det sättet att all tyst kunskap inte är tyst i
den meningen att den inte går att prata om. Stora delar av den tysta
kunskapen kan beskrivas i exempel, metaforer eller liknelser. De delar
av den tysta kunskapen som inte kan läras, ”överföras”, via språket
lärs via handlande i en praxis.

2.2 Yrkeskunnande och teknologi – empiriska resultat

2.2.1 Yrkeskunnande som regelföljande
Gemensamt för de empiriska studier av yrkeskunnande som genom-
förts inom forskningsområdet Yrkeskunnande och Teknologi är,
menar jag, att yrkeskunnandet beskrivs som regelföljande. Gång på
gång, för olika yrkesgrupper, visas att yrkeskunnande inte fullt ut går
att formulera i förväg i olika typer av regelverk. Istället beskrivs kär-
nan i yrkeskunnandet som att handla utifrån ett eget omdöme. Lotta
Victor Tillberg skiljer till exempel i sin avhandling om vårdarbetares
yrkeskunnande Konsten att vårda (2007) på begreppen kompetens och
yrkeskunnande. Kompetens ges betydelsen att kunna använda regler i
situationer som är möjliga att förutse medan yrkeskunnande beskrivs
som att agera i föränderliga situationer som måste bedömas utifrån
aktuella omständigheter i varje enskilt fall. 

Yrkeskunnandet hos vårdarbetare innebär att anpassa sitt sätt att
agera till olika vårdtagare. Ett omsorgsbeslut om hjälp med att duscha
kan, enligt Tillberg, innebära helt olika arbetsuppgifter beroende på
vilken vårdtagare beslutet gäller. Kärnan i Tillbergs avhandling är att
interaktion mellan människor aldrig fullt ut kan beskrivas i ett regel-
verk, något som blir extra tydligt inom en verksamhet som vård, där
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interaktionen sker på många olika nivåer och med stor grad av närhet.
Yrkeskunnande används, menar Tillberg, i föränderliga situationer
som måste bedömas utifrån varje enskilt fall och dess aktuella omstän-
digheter. Det kan beskrivas som att kunna bruka sitt omdöme i en
mängd olika situationer där reglerna är öppna och mångtydiga.

På teknikkonsultföretaget Combitech har yrkeskunnandet hos
bland annat projektledare, systemutvecklare och IT-arkitekter under-
sökts (se Backlund, 2006; Berg, 2008; Fock, 2004; Hoberg, 2006;
Hammarén, 1999; Sjunnesson, 2007). En stor del av forskningen kan
sägas handla om vad som kan styras med regler och vad som inte kan
det. Gemensamt för studierna är att de visar att arbetet i ett utveck-
lingsprojekt aldrig helt kan styras via en kravspecifikation, rutin eller
modell. Denna typ av regler för utförande av arbete bygger på hur
andra projekt har genomförts och hur andra problem har lösts. Regeln
kan ses som en beskrivning och sammanfattning av hur de tidigare
situationerna har hanterats. Det innebär att reglerna fungerar för han-
tering av problem som dels kan förutses, dels är likadana som de som
lösts tidigare. Då det i utvecklingsprojekt med nödvändighet uppstår
helt nya situationer som inte kan förutses fungerar inte regelverken
där. Yrkeskunnandet för de som arbetar i utvecklingsprojekt innebär
därför att hantera de situationer som varken kan förutses eller ser lika-
dana ut som några som tidigare lösts och därför inte kanbeskrivas i ett
regelverk (se t ex Backlund, 2006; Hoberg, 2006; Fock, 2004).

Att allt som sker i ett utvecklingsprojekt inte i förväg kan planeras
och regleras innebär däremot inte att alla försök att styra är onödiga.
Tvärtom drivs projekt mer effektivt med regler i form av projektpla-
ner, delmål och uppföljningsdatum. Det finns således ingen motsätt-
ning mellan ett planerat sätt att styra ett projekt och medvetenheten
om att allt inte kan regelstyras (Sjunnesson, 2007). 

Lotte Alsterdal utvidgar i avhandlingen Hertig av ovisshet – aspekter
på yrkeskunnande (2001) diskussionen om regler kontra regelföljande
genom att påpeka att regler både kan innebära ett ökat utrymme för
att uppmärksamma det avvikande och ett osynliggörande av detsam-
ma. En aspekt av yrkeskunnande, menar Alsterdal, är att under tiden
som arbetsuppgifter utförs på ett visst i förväg bestämt sätt se om något
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oväntat inträffar och då hantera detta på ett för just den situationen
lämpligt sätt. En regel kan därför innebära att utrymme frigörs för att
se och reflektera över det oväntade. Detta eftersom själva utförandet
av arbetsuppgifterna går på rutin. En fara är dock att rutinen tar över-
handen, att uppmärksamheten sänks och det oväntade osynliggörs. 

Ett ytterligare exempel på yrkeskunnande som att hantera det oför-
utsedda ger Karin Havemose i avhandlingen Konsten att uppfinna hju-
let två gånger (2006) där hon beskriver uppfinnares yrkeskunnande.
Även här är kärnan att innovationer inte kan styras av regelverk efter-
som det som ska utvecklas inte i förväg kan beskrivas. En uppfinnares
yrkeskunnande beskrivs istället som att bryta regelverken även i form
av de idéströmningar som råder i samhället genom att: ”tänka själv,
pröva och utveckla idéer mot rådande samtid, inte godta andras san-
ningar och uttryckligen i handlingar eller ord bryta mot etablerade
sanningar.” (Havemose, 2006 s 225). 

Som ett sista exempel på yrkeskunnande beskrivet som regelföljan-
de väljer jag Maja-Lisa Perbys studie av processoperatörer inom mas-
saindustrin (Perby, 1995). Trots att processoperatörerna inte interage-
rar med människor utan med maskiner är Tillbergs och Perbys beskriv-
ningar av utövandet av yrkeskunnandet mycket lika. De beskriver båda
ett ständigt interagerande mellan de yrkeskunniga och omgivningen i
form av vårdmottagare eller maskiner. För inte heller den helautoma-
tiserade massaprocessen kan styras helt via regler utan processopera-
törernas yrkeskunnande formuleras som att genom ständiga justering-
ar av till exempel massaflödet ”köra processen” på ett så kostnadsef-
fektivt sätt som möjligt. 

2.2.2 Här och nu
Att beskriva yrkeskunnande som regelföljande innebär också att pla-
cera det i tid. Den del av yrkesutövandet som kan styras i regelverk
kan hanteras i förväg. Den är oföränderlig och kan därför förutses.
Rutinen, modellen eller kravspecifikationen utvecklas innan den
används. Den kan även med fördel läras in före användningstillfället.
Också om det är något fel på regelverket, om det behöver utvecklas
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eller anpassas till nya förhållanden, sker det utanför den situation i vil-
ken det ska användas. Det innebär att regelverken skapas och föränd-
ras före och efter det att de används. Regelföljandet går däremot inte
att lyfta ur sitt sammanhang vare sig tidsmässigt eller situationsmäs-
sigt. Det kan inte skiljas från tid och kontext och göras till en produkt,
en regel (Havemose, 2006).

Regelföljandet beskrivs på två sätt i förhållande till tid och kontext.
Det ena kan exemplifieras med hjälp av studierna från Combitech. 

Men när något oväntat inträffar, något som vi inte har varit med
om förut, något som vi inte förstår omfattningen av är rutinerna
otillräckliga. Det går inte att skriva meningsfulla rutiner för sådant
som man inte har en aning om kan inträffa. 

Sjunnesson 2007, s 32

I citatet beskrivs hur utvecklingsprojekt med nödvändighet hamnar i
oväntade situationer. Dessa kan inte förutses och uppkommer plöts-
ligt. Yrkeskunnandet innebär både en medvetenhet om detta och en
förmåga att hantera situationerna (se t ex Backlund, 2007). Det andra
sättet att beskriva yrkeskunnande i förhållande till tid och kontext kan
exemplifieras med Tillbergs beskrivning av vårdarbete (Tillberg,
2007). Yrkeskunnandet, enligt Tillberg, innebär att alltid vara närva-
rande i situationen för att då kunna upptäcka dess unicitet och  agera
utifrån denna. Det handlar inte om att oväntade saker plötsligt inträf-
far utom om en ständig interaktion med omgivningen. 

Alsterdal (2001) väljer att diskutera interaktionen med omvärlden
i termer av uppmärksamhet. Enligt Alsterdal är det inte bara vad som
uppmärksammas som är viktigt utan också när och hur detta sker. Att
vara uppmärksam kan innebära både att omedvetet registrera vissa sig-
naler och att ha ”en väl synlig högsta beredskap”, det vill säga både en
allmän beredskap inför att något ska inträffa och att aktivt leta efter
signaler på att en specifik sak ska inträffa (Alsterdal, 2001 s 57). 

Anders Herdenstam beskriver i sin avhandling Den arbetande gom-
men (2011) hur vinprovares yrkeskunnande inbegriper ”närvaro i en
konkret situation”. En vinprovare gör alltid en analys av ett vin i ”gom-
men” och denna analys är rätt enkel att beskriva med ord som sträv-
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het, syra och fruktighet. Men analysen och de ord den resulterar i är
oanvändbara. Det som är intressant är den totala vinupplevelsen, hel-
heten: Vad gav vinet? Vilka typer av konsumenter kommer att tycka
om det? Hur var upplevelsen? Var den för komplex och svår? Den för-
sta delen är de fem sinnenas analys och kan beskrivas med analytiska
mätverktyg. Den andra delen inbegriper alla sinnens närvaro i en kon-
kret situation och kan inte fångas av mätverktygen. Den går att beskri-
va med ord men orden blir metaforer eller analogier och bygger på ett
av erfarenhet upparbetat omdöme. Det går inte heller att säga att den
andra delen alltid kommer efter den första och bygger på en konkret
analys av denna. Istället kan upplevelsen av helheten komma först eller
samtidigt som analysen i ”gommen” görs. Analyserna samspelar givet-
vis med varandra men inte på ett så enkelt sätt som att summan av
delarna i analysen i ”gommen” ger helheten. Denna bygger på mycket
mer; på det omdöme, det bibliotek av smakupplevelser som en erfaren
vinprovare byggt upp, kan ge.

2.2.3 Information och kunskap
Maria Hammarén förtydligar begreppet regelföljande ytterligare
genom att beskriva skillnaderna mellan information och kunskap
(Hammarén, 1999). Information kan uttryckas och formuleras i regel-
verk medan kunskap är förankrad i verkligheten genom exempel och
innebär att kunna handla. Yrkeskunnandet bygger på kunskap, att kun-
na agera i en faktisk situation, inte på information det vill säga att kun-
na redogöra för de regelverk som ska styra verksamheten. Tillberg
(2007) exemplifierar skillnaderna när hon beskriver hur vårdarbetets
regelverk är skrivna som om vårdarbete skulle utspelas i ”ett vaccum”,
en oföränderlig plats utan människor och handlande. Vårdarbetarnas
egna berättelser om sitt arbete kan ses som en motbild till regelverken
då de istället är fyllda av handling, människor, platser, detaljer och
oväntade skeenden. 

Alsterdal (2001) diskuterar med exempel från vårdarbete konkreta
fallbeskrivningar i förhållande till generella påstående och vetenskap-
liga förhållningssätt. Det är svårt att utanför handlingens praxis bedö-
ma om ett enskilt exempel på handlande är rätt eller fel, enligt
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Alsterdal. Men det är inte heller som regler exempel ska användas.
Istället kan de balanseras mot andra exempel och utgöra ett underlag
för en diskussion om vårdarbetets praktik. 

Lars Mouwitz beskriver i avhandlingen Matematik och Bildning
(2006) skillnaderna mellan modell och verklighet, med utgångspunkt
i frågan: ”Var går gränserna för det matematiska språkets uttrycksför-
måga?”. Det är viktigt att se gränserna för modellernas räckvidd, menar
Mouwitz. En matematisk modell handlar inte om verkligheten. Den
är ingen avbildning av verkligheten. Modellen får mening först genom
att den används, vilket innebär att den ska svara på vissa frågor. En bra
modell, en modell som går att använda, måste därför bortse från vissa
saker och överdriva andras tyngd. Verkligheten måste tolkas, översät-
tas, i modellen både när förutsättningar läggs in i modellen och när
resultaten ska tolkas. Modellens resultat är således oanvändbara om de
inte tolkas tillsammans med exempel. 

Även Herdenstam (2011) ger exempel på hur yrkeskunnande ut -
vecklas genom att sammanlänkas med erfarenhet. Att få beskriva vin
utifrån egna bilder utvecklar vinkunnandet hos en nybörjare inom vin-
provning snabbare än om av någon annan upprättade kategorier
används. En egen bild som ”mormors körsbärssylt” kan nybörjaren
lättare både komma ihåg och bygga vidare på. Andra bilder kopplas till
den första när fler viner provas och så småningom har provaren ett
helt bibliotek av doft- och smakupplevelser lagrade, att använda och
jämföra med, vid nya vinprovningar. En nybörjare som istället tving-
as använda andras kategorier måste lägga en stor del av sin uppmärk-
samhet under vinprovningen på att lära sig att använda systemet.
Dessutom är det svårare att komma ihåg doft- och smakupplevelserna
eftersom de inte är kopplade till en personlig erfarenhet. Herdenstams
slutsats är att det blir säkrare provningar med nybörjare om de utgår
ifrån sitt eget språk. Jag menar att Herdenstams beskrivning ger ytter-
ligare ett exempel på skillnaden mellan kunskap, som kopplad till
exempel och information som hörande till ett abstrakt system. 

Gemensamt för forskningsområdet är synen på att yrkeskunnande
utvecklas genom reflektion över exempel. Om erfarenheterna är egna,
andras eller förmedlade via litteratur och konst har ingen betydelse.
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Det är reflektionen som förflyttar erfarenheterna från information till
kunskap. Adrian Ratkic utvecklar resonemanget i sin avhandling
”Dialogseminariets forskningsmiljö” (2006) genom att jämställa reflek-
tion med att tänka analogiskt: ”Att tänka analogiskt innebär att reflek-
tera kring likheter och skillnader mellan olika företeelser.” (Ratkic
2006, s 13).

2.2.4 Att handla, att ta ansvar
Yrkeskunnandet definierat som regelföljande är hårt knutet till hand-
ling. Kärnan i yrkeskunnandet är, som tidigare beskrivits, att kunna
agera i en osäker och ständigt föränderlig omvärld. Beskrivningen av
yrkeskunnande som att agera, att handla, följer av beskrivningen av
yrkeskunnande som omöjligt att skilja från tid och kontext. Att vara
närvarande i en situation, att se sig själv som en del av situationen,
innebär att även se sig själv som ett handlande objekt (Hammarén,
2009).

I de empiriska beskrivningarna av yrkeskunnande ges också otaliga
exempel på yrkeskunnande som att handla. Alsterdal (2001) diskute-
rar undersköterskors yrkeskunnande utifrån begreppet kunskap i
handling. Undersköterskan interagerar ständigt med vårdtagaren, ofta
i situationer som kräver ett omedelbart ingripande. Kahlid El Gaidi
beskriver i sin avhandling Lärarens yrkeskunnande (2007) samma typ
av interagerande mellan lärare och elev. Ett tredje exempel är projektle-
darens yrkeskunnande som beskrivs som att agera i oväntade och där-
för inte regelstyrda situationer (Backlund, 2006).

Gunnar Bergendahl beskriver i boken Ansvarig handling (2003)
ansvar och handling som sammanlänkande. I varje handling, säger han,
finns en valmöjlighet och därmed också ett ansvar för handlandet
(Bergendahl, 2003 s 33). Detta kan jämföras med den modell i fem steg
för lärande; novis, nybörjare, kompetent, skicklig och expert av Dreyfus
som tidigare beskrivits (Dreyfus & Dreyfus, 1986). Dreyfus beskriver
hur ansvaret kommer först med det tredje steget, kompetensnivån.
Novisen och nybörjaren följer endast reglerna och känner därför ing-
et ansvar för sitt handlande. Ansvaret ligger hos den som utvecklat
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regelverket menar de. Den kompetente väljer däremot utifrån vilket
perspektiv handlandet ska ske och känner därför också ansvar. 

Mouwitz (2006) utvecklar ansvarets förhållande till regelföljande
genom att beskriva hur ansvar innebär att aldrig blint följa regler.
Istället säger han att: ”man kan växa förbi reglerna om ansvaret så ford-
rar” (s 41). Mouwitz menar också att om ett yrkesutövande styrs av
för mycket regler kan det leda till ett minskat ansvarstagande. Den
yrkesutövande individ som blint följer en regelbok tar inget personligt
ansvar för sitt handlande. Ansvaret läggs istället på den som formule-
rat reglerna. Skillnaden mellan individer som tar ansvar och de som
inte gör det blir tydlig till exempel när något oväntat inträffar. ”Detta
innebär också att tilltron till att en verksamhet måste regleras med
hjälp av påståenden istället för praxiskunskap får motsatt effekt: trots
att mängden påståendesatser ökar, kommer satsernas meningsinne-
håll att minska.” (Mouwitz, 2006 s 48).

Även Backlund (2007) diskuterar hur alltför omfattande regelverk
kan få som effekt att de hämmar individuellt ansvarstagande. Backlund
vidareutvecklar sin tanke i en modell där han beskriver total improvi-
sation, blind lydnad och slentrian som tre motsatser till praxis. Praxis
definieras av Backlund som ett genomtänkt handlande bedömt med
ansvarighet. 

Tillberg (2007) skiljer mellan ett kompetensperspektiv och ett
yrkeskunnandeperspektiv på vårdarbete. Kompetensperspektivet
utgår ifrån att det fullt ut går att definiera vad som ska göras för en
vårdtagare. Vem som utför arbetet eller vem patienten är spelar däre-
mot ingen roll. Att utöva vårdarbete innebär då att följa de, i vid mening
kallade, regler som bestämmer vad som ska göras för varje vårdtagare.
Yrkeskunnandeperspektivet utgår från att vårdarbetarens yrkeskun-
nande är förmågan att hantera en mängd skiftande situationer där
reglerna är öppna och mångtydiga. Detta eftersom det inte går att fullt
ut definiera, beskriva i regler, vad som ska göras för en specifik vårdta-
gare. Ett biståndsbeslut om hjälp med att duscha en gång i veckan inne-
bär till stora delar helt olika arbetsuppgifter och förhållningsätt för
vårdarbetaren beroende på vilken vårdtagare beslutet gäller. Ett yrkes-
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kunnande inbegriper därför alltid ett mått av ansvarighet, enligt
Tillberg. En vårdarbetare som utövar sitt yrkeskunnande kan inte nöja
sig med att följa reglerna för verksamheten. I yrkeskunnandet finns en
ansvarighet inför patienten och verksamheten inbyggd som alltid inne-
bär att regler måste tolkas vilket bland annat kan innebära att regler
måste brytas. Tillberg beskriver till exempel hur vårdarbetare inom
hemtjänsten anpassar sysslorna hos vårdtagarna till de behov som finns
istället för att utföra exakt de sysslor som beviljats enligt beslutet om
hemtjänst. 

Yrkeskunnande som att ta ansvar kan enligt Tillberg (2007) inne-
bära att bryta mot regler. Tillberg menar att en del i yrkeskunnande är
risktagande. Att följa regler som någon annan formulerat innebär inte
att ta risker. Men yrkeskunnandet används i de situationer som kräver
mer, eller något annat, än vad som kan beskrivas i regler. Ofta är det
osäkra situationer som kräver ett omedelbart ingripande. Tillberg hän-
visar till sin empiri där vårdarbetare när de ombeds beskriva sitt yrkes-
kunnande ger detaljrika och nyanserade beskrivningar av specifika
situationer när de måste kringgå eller bryta regler.

2.2.5 Effektivisering av yrkeskunnande
En grundläggande tanke inom forskningsområdet Yrkeskunnande och
Teknologi är att det finns gemensamma strukturer i allt yrkeskunnan-
de. Jämförelser mellan olika yrkesgrupper görs också ofta i studierna.
Till exempel visar Tillberg (2007) att det finns gemensamma struktu-
rer i vårdarbetares och musikers yrkeskunnande och Sjunnesson (2007)
använder skådespelarens yrkeskunnande för att tydliggöra projektle-
darens. 

Studierna har också det gemensamt att de inriktats på att synliggö-
ra ett yrkeskunnande som ofta varit osynligt i organisationen.
Sjunnesson (2007) beskriver hur en projektledares yrkeskunnande ofta
är osynligt för såväl honom själv som för beställaren av projektet. Fock
(2004) beskriver reflektion som ett sätt att synliggöra yrkeskunnande: 

Genom den individuella och kollektiva reflektionen identifiera
enskilda moment i yrkeskunnandet där den erfarenhetsbaserade
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kunskapen kommer till uttryck och överförs, dvs moment som inte
finns beskrivna i traditionella regelverk och processbeskrivningar
och därför i någon mån varit osynliga eller betraktats som ovid-
kommande eller rentav självklara, trots eller kanske just på grund
av sin komplexitet.

Fock, 2004 s 40

Forskningsområdet Yrkeskunnande och Teknologi kan beskrivas ha
vuxit fram just ur synliggörande av ett osynligt yrkeskunnande. De
första studierna hade som syfte att undersöka hur yrkeskunnandet för-
ändras vid införande av informationssystem i företag och organisatio-
ner (Ratkic, 2006). Det studierna visade var att det yrkeskunnande
som inte går att formulera i regler och därför inte kan läggas in i sys-
temen ofta är osynligt i organisationerna (se t ex Göranzon, 1990).
Mouwitz (2006) skriver att yrkeskunnande till en väsentlig del: 

…uppstår och utvecklas i praxis och inte genom tillämpning av
teori.  Detta kunnande är ofta oformulerat och traderas via praxis
till skillnad från teoretisk kunskap som vanligen traderas via teore-
tisk utbildning. Den kan ofta inte formuleras verbalspråkligt som
faktapåståenden – men kan artikuleras och gestaltas på andra sätt.
Detta är forskningsområdets främsta energirika insikt.

De projekt med syftet att införa informationssystem, i vilka yrkeskun-
nandets förändring studerades, hade som syfte att effektivisera arbetet.
Den kritik som riktas mot projekten i studierna bör dock inte tolkas
som att forskningsområdet Yrkeskunnande och Teknologi är teknikfi-
entligt, menar Mouwitz, tvärtom framhävs att yrkeskunnande i form
av omdöme är oberoende av vald teknik. Det studierna lyft fram är att
det yrkeskunnande som inte går att formulera i regler riskerar att neg-
ligeras såväl vid organisationsutveckling och modellering som vid kun-
skapstradering.

Studierna som genomförts inom forskningsområdet Yrkes kun -
nande och Teknologi har inte haft som syfte att vare sig bidra till eller
hindra en effektivisering av yrkeskunnande. Syftet har varit mindre
normativt och kan formuleras som att undersöka och beskriva yrkes-
kunnande. Det som visats i studierna är att allt yrkeskunnande inte
kan ersättas av informationssystem eller andra tekniklösningar. Istället
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är individen nödvändig som kunskapsbärare (se t ex Herdenstam, 2011
s 43). På samma sätt visar studierna hur olika kunskapsformerna lärs
ut och in på olika sätt. Kunskapen om regelverken kan läsas in, den
kan läras genom symboler och formler, medan regelföljandet tillägnas
i konkreta situationer med kunnig vägledning eller genom reflektion
över exempel (Herdenstam, 2011).

Adrian Ratkic� utvecklar resonemanget i sin avhandling ”Dialog -
seminariets forskningsmiljö” (2006) genom att beskriva hur ett synlig-
görande av yrkeskunnande kan leda till en utveckling av detsamma.
Ratkic� tar exemplet skomakare och menar att utvecklingen genom
synliggörande bara sker i en överförd bemärkelse: ”Han får ett per-
spektiv på och en insikt om den egna kunskapens natur, men detta är
ingen ersättning för lärande som bör ske genom utbildning och fram-
för allt genom utövande av yrket.” (Ratkic, 2006 s 37). Insikten i vad
yrkeskunnandet består av leder inte automatiskt till en utveckling av
detsamma. Däremot bör insikten leda till en ökad medvetenhet om
vad som ska utvecklas, vilket i sin tur kan ses som en förutsättning för
utvecklingen.

2.2.6 Har yrkeskunnandet förändrats?
De grundläggande strukturerna i yrkeskunnandet ses snarare som oför-
änderliga än som föränderliga inom forskningsområdet Yrkes -
kunnande och Teknologi. Perby (1995) visar till exempel hur process-
operatörer ”kör” processen lika mycket i en helautomatiserad anlägg-
ning med sluten process som i en, till stora delar, manuell. I den auto-
matiserade anläggningen får de information och utför handgrepp via
en dator medan de i den manuella är ute i fabriken där de ser massan
och öppnar och stänger ventiler manuellt. Men det här, visar Perby, är
bara yttre skillnader. Kärnan i yrkeskunnandet, att styra processen, är
densamma. 

Så trots att många yrken är i en ständig förändring genom till exem-
pel globalisering eller införande av ny teknik påverkar inte det yrkes-
kunnandet definierat som regelföljande. Regelföljande beskrivs till
exempel kräva ett utvecklat omdöme. Innehållet i omdömet och
omständigheterna när det ska användas kan förändras utan att defini-
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tionen av yrkeskunnande som regelföljande, det vill säga att agera
utifrån ett utvecklat omdöme, behöver förändras. 

Yrkeskunnande definierat som regelföljande förändras således till
utförandet, handgreppen, platserna där det ska utföras men, som tidi-
gare beskrivits, detta innebär inte att yrkeskunnandets grundläggande
strukturer förändras.

Att yrkeskunnandet ofta varit osynligt i organisationerna där det
undersökts har, menar jag, inneburit att studierna koncentrerats på att
undersöka och synliggöra gemensamma strukturer. Projektledarens,
vårdarbetarens, lärarens och processoperatörens yrkeskunnande har
alla beskrivits utifrån sina unika exempel men med utgångspunkt i de
gemensamma strukturerna. 

2.2.7 Inför fortsättningen
Yrkeskunnandet beskrivs i samtliga empiriska studier som regelföljan-
de. Det innebär att yrkeskunnandet inte fullt ut går att formulera i för-
väg i olika typer av regelverk utan kärnan i yrkeskunnandet är att hand-
la utifrån det egna omdömet.Yrkeskunnande används i föränderliga
situationer som måste bedömas utifrån varje enskilt fall och dess aktu-
ella omständigheter. 

Ett yrkeskunnande som beskrivs som regelföljande är fast förankrat
i sitt sammanhang både vad gäller tid och situation. Yrkes kun nandet
kan inte skiljas från tid och kontext och göras till en produkt, en regel.

Information kan uttryckas och formuleras i regelverk medan kun-
skap är förankrad i verkligheten genom exempel och innebär att kun-
na handla. Yrkeskunnandet bygger på kunskap, att kunna agera i en
faktisk situation, inte på information det vill säga att kunna redogöra
för de regelverk som ska styra verksamheten

Att agera, att handla, är en bärande del i yrkeskunnandet. Då det i
varje handling finns en valmöjlighet innebär det att varje handling
åtföljs av ett ansvar. För mycket regler kan minska graden av ansvars-
tagande i en verksamhet då att blint följa ett regelverk inte innebär att
ta ansvar för handlingen utan att lägga ansvaret på den som formule-
rat regelverket. Att ta ansvar för sitt handlande kan innebära att bryta
mot de regler som styr verksamheten.
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Forskningen inom Yrkeskunnande och Teknologi kan beskrivas
som inriktad mot att undersöka och beskriva yrkeskunnande hos oli-
ka yrkesgrupper. Att undersöka gemensamma strukturer har ofta varit
i fokus. Om det funnits ett aktionsinriktat syfte kan detta beskrivas
som att synliggöra ett yrkeskunnande som ofta varit osynligt hos såväl
dess utövare som i organisationerna. Ett forskningsresultat kan beskri-
vas som att yrkeskunnandets grundläggande strukturer inte förändras
även om de yttre omständigheterna för yrkesutövandet förändras.
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Ledarskap är ett stort och mångfacetterat forskningsområde. I det här
kapitlet kommer jag att göra en kortfattad översikt av ledarskapsforsk-
ningsområdet eftersom jag vill jämföra denna studies resultat med
annan forskning om ledarskap. Det är inget försök till en fullständig
beskrivning. Då syftet med min  studie är att beskriva och förstå che-
fers yrkeskunnande för att därigenom utveckla kunskap om chefers
arbete utgår min beskrivning av ledarskapsforskning från den forsk-
ning om yrkeskunnande som redovisats i föregående kapitel. Den
ledarskapsforskning som det, givet avhandlingens syfte, har varit
fruktbart för mig att använda härrör sig till  största delen från den
 forskningstradition som empiriskt undersöker vad chefer gör och vil-
ket syfte de olika aktiviteterna har, ofta benämnd som forskning om
chefsarbetets innehåll. Det är därför denna forskningsinriktning jag
har koncentrerat mig på i översikten. 

Den forskning om yrkeskunnande som jag beskrivit i föregående
kapitel har inte tidigare använts för att studera yrkeskunnandet hos
chefer. Jag menar att det därför är intressant att jämföra de resultat jag
fått genom att utgå från yrkeskunnandeforskning, med ledarskaps-
forskning.

Kapitlet inleds med en översiktlig beskrivning av ledarskapsforsk-
ningsområdet, därur ringas sedan de studier som jag menar är relevan-
ta för denna avhandling in. Studierna kommer att i så stor utsträck-
ning som det är möjligt presenteras på samma sätt som forskningen
om yrkeskunnande i föregående kapitel. Rubrikerna är därför:
Chefskap – att arbeta med människor, Här och nu, Information, Att ta
ansvar, Effektivisering av chefsarbete och Har chefskapet förändrats?

Jag avslutar med att mycket kort beskriva institutionell forskning
om beslutsfattande under rubriken: Att handla – att fatta beslut.
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Forskningsinriktningen inte är direkt relevant för denna avhandlings
syfte eftersom jag inte analyserar chefers yrkeskunnande utifrån insti-
tutionaliseringsteori. Med hänsyn till denna inriktnings stora roll i
skandinavisk organisationsforskning väljer jag trots detta att mycket
översiktligt redogöra för institutionaliseringsteorins syn på handlande
i relation till chefskap. 

3.1 Ledarskapsforskning – ett mångfacetterat område
Översikter av ledarskapsforskning inleds ofta med en beskrivning av
hur det stora allmänintresset för ledarskap och dess utövande resulte-
rat i såväl en mängd populärvetenskapliga publikationer som forsk-
ningsområdets stora vidd.  Både definition av ledarskap, det vill säga
vad som ska studeras, teoretisk utgångspunkt och val av metod visar
en stor spridning. Olika forskningsinriktningar har avlöst varandra i
popularitet men fortsatt att existera parallellt. Detta innebär att det
också finns många sätt att beskriva forskningsområdets utveckling. Jag
kommer nedan att kort redogöra för några av dem, för en utförligare
beskrivning se till exempel Grint (2005), Jönsson & Strannegård red
(2009) och Yukl (2010).

Ett vanligt sätt att beskrivs ledarskapsforskningen och dess utveck-
ling är kronologiskt. Det som brukar räknas som den första teoribild-
ningen inom området ledarskap, den Klassiska skolan, utgick ifrån att
det fanns ett optimalt sätt att utföra saker på. En bra ledare var sakori-
enterad och ledarens makt baserades på att ledaren hade mer kunskap
än medarbetarna. Frederick Taylor, som i boken Principles of Scientific
Management (1911) beskriver sitt synsätt på att effektivitet i organisa-
tionen uppnås genom arbetsdelning och specialisering, är en av före-
trädarna för den klassiska skolan. Den som utvecklade Taylors idéer
till att omfatta chefsyrket var dock Henri Fayol som 1916 med sin bok
”Administration Industrielle et Génerale” grundlade synen på chefen som
administratör. En chefs uppgift är enligt Fayol att på bästa sätt använ-
da tillgängliga resurser i syfte att nå organisationens mål. De verktyg
en chef har till sitt förfogande är administrativa rutiner som planering,
organisering, dirigering, koordinering och kontroll. Luther Gulick och
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Lyndall Urwick översatte Fayols bok och vidareutvecklade därefter i
Papers in the Science of Administration (1937) Fayols chefsverktyg till
POSDCORB: Planning, Organizing, Staffing, Directing, CO-ordina-
ting, Reporting, Budgeting. POSDCORB har haft och har fortfarande
ett stort inflytande över synen på en chefs uppgifter.

Som en reaktion mot den Klassiska skolans syn på medarbetare
uppstod på 1940- och 1950-talet nästa skolbildning: Human Relations.
Den betonar istället relationerna mellan medarbetare och chef. En bra
ledare har hög social förmåga och ledarens makt baseras på förtroen-
de från medarbetarna. Human Relations skolan har sitt ursprung i
Elton Mayos bok ”Human Problems of Industry” (1933). I boken som
bland annat bygger på resultat från belysningsexperiment vid en fabrik,
de så kallade Hawthornestudierna, hävdar Mayo att en chefs uppgift
är att skapa en arbetsmiljö där de anställda upplever tillhörighet, del-
aktighet och tillfredställelse. 

Det finns många olika sätt att dela in ledarskapsforskningen från
1960-talet och framåt (se t ex Yukl, 2010). Det forskningsfokus på
ledaregenskaper som fanns under första hälften av 1900-talet har till
exempel inte försvunnit. Möjligen kan det säga ha ändrats från en
 ensidig tro på att ledaregenskaper är medfödda, det gällde bara att
identifiera vilka de var och vilka individer som hade dem, till att även
 innefatta perspektivet att ledarskap kan utvecklas. Denna forsknings-
inriktning som såväl undersökt fysiska aspekter, som längd och ut -
seende, som personlighet, färdigheter och förmågor som drivkrafter,
kommunikationsstilar och intelligens har också starka kritiker som
menar att några samband mellan egenskaper och effektivitet i ledar-
skapet inte tydligt har kunnat visas (Fogelberg & Eriksson, 2005;
Wright, 1996; Yukl, 2010). Ett annat fokus i ledarskapsforskningen
har varit ledarens beteende. Exempel på frågeställningar är om det är
effektivare för en ledare att fokusera på uppgiften eller på medarbetar-
na och om en ledare bör anpassa sin ledarstil till medarbetarnas kom-
petensnivå. Den senare inriktningen kallas Situationsanpassat ledar-
skap (Hersey & Blanchard, 1993). En annan inriktning i ledarskaps-
forskningen är forskning om vad en chef gör och varför han eller hon
gör just det eller annorlunda uttryckt forskning om chefsarbetets inne-
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håll. Bland annat har forskningsprojekt genomförts där chefer fått skri-
va dagbok, eller andra konkreta beskrivningar av sitt arbete, vilka sedan
har analyserats för att empiriskt undersöka vad en chef egentligen gör
(Carlson, 1951; Holmberg & Tyrstrup, 2010; Mintzberg 1973, 2009;
Tyrstrup 1993, 2002, 2005). En genomgående trend i senare ledar-
skapsforskning kan dock sägas vara att perspektivet skiftats från att
fokusera ledaren till att se ledaren i en kontext det vill säga i samspel
med medarbetare och organisation (Fogelberg & Eriksson, 2005;
Jönsson & Strannegård, 2009).

Som tidigare nämnts delar många ledarskapsforskare in sitt forsk-
ningsområde på andra sätt än det ovanstående. Yukl menar till exem-
pel att det finns fyra olika forskningsperspektiv; egenskapsperspekti-
vet som fokuserar ledares personliga egenskaper, beteendeperspektivet
som undersöker chefsarbetets natur och skillnaderna i beteende mel-
lan effektiva och ineffektiva ledare, inflytandeperspektivet som studerar
förhållandet mellan ledare och ledda och situationsperspektivet som
undersöker hur ledarens beteende påverkas av företagskultur, arbets-
uppgifter samt egenskaper hos de ledda (Yukl, 2010). Ett annat exem-
pel är Bryman (1996) som beskriver fyra forskningsstadier: egenskap;
ledarens karaktär och egenskaper, stil; ledarens orientering mot den
uppgift som ska utföras samt till sina medarbetare, situation; ledarens
val av stil beroende på till exempel situationen, företagskulturen och
medarbetarnas kompetens och ”det nya ledarskapet” vilket är ledar-
skapsforskningen från 1970 och framåt som återigen fokuserats på
ledares egenskaper men nu i form av karisma och visionär förmåga.
Grint (2005) väljer att beskriva ledarskapsforskningen med fyra frå-
gor: vem, vad, var och hur? Där forskning som är inriktad på ”Vem?”
undersöker chefens person. Vilka egenskaper utmärker en framgångs-
rik chef? Forskning inriktad på ”Vad?” är istället resultatorienterad.
Ledarskapet undersöks i förhållande till organisationens resultat. Den
tredje frågan ”Var?” undersöker ledarskap i förhållande till position i
organisationen.  Vad betyder positionen för möjligheten att utöva
ledarskap? Den sista frågan ”Hur?” undersöker hur ledarskapet utövas.
Ledarskap ses här som en process, en social interaktion, med syfte att
något ska göras. 
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Ytterligare ett sätt att beskriva ledarskapsforskningens utveckling
är, menar Barley och Kunda (1992), att det finns två dominerande sko-
lor som avlöser varandra. Den första, där den klassiska skolan ingår, är
den rationella styrfilosofin vars utgångspunkt är att organisationer bör
styras genom beslut, regler och instruktioner. Ett centraliserat besluts-
fattande, chefer som bygger sin legitimitet på att vara experter och en
långtgående arbetsspecialisering är andra kännetecken. Den normati-
va styrfilosofins utgångspunkt är istället att organisationer ska styras
genom värderingar. Chefens uppgift är att sätta mål men det är de
anställdas ansvar att uppfylla målen. Barley och Kunda (1992) menar
att de olika styrfilosofierna avlöst varandra. Att den rationella styrfilo-
sofin dominerade i USA under perioden 1900 – 1923 med scientific
management och 1955 – 1980 med systems rationalism, medan den nor-
mativa styrfilosofin dominerat under 1870 – 1900 med industrial bet-
terment, under 1923 – 1955 med human relations samt från 1980 och
framåt med organizational culture. Att de olika styrfilosofierna skiftat
i popularitet innebär dock inte att forskningsperspektiven under sam-
ma tidsperioder har ersatt varandra. Istället har de fortsatt att existe-
rar samtidigt, med olika vetenskapsteoretiska ansatser och inom olika
forskningsdiscipliner. Olika forskare såväl som olika ledare och före-
tag tror på och arbetar inom olika skolor. 

3.2 För denna studie relevanta avgränsningar
Syftet med min studie är att att beskriva och förstå chefers yrkeskun-
nande för att därigenom utveckla kunskap om chefers arbete och min
empiri består av chefers berättelser och samtal om sitt arbete och den
kunskap de behöver för att kunna utöva detta, det vill säga chefernas
föreställningar om sitt eget yrkeskunnande. Detta innebär att den
ledarskapsforskning som det varit fruktbart för mig att använda till
största delen härrör sig från den forskningstradition som empiriskt
undersöker vad chefer gör och vilket syfte de olika aktiviteterna har.
Det som i den kronologiska beskrivningen ovan benämnts som forsk-
ning om chefsarbetets innehåll och av Jönsson och Strannegård (2009)
kallas den skandinaviska ledarskapsskolan.  
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För att ytterligare tydliggöra min placering inom ledarskapsforsk-
ningen kan sägas att jag genom att undersöka hur chefer beskriver sitt
yrkeskunnande redan där valt bort den forskningstradition som under-
söker ledares egenskaper. Att denna avhandling skrivs inom social-
konstruktionismens tolkande tradition medför ytterligare avgräns-
ningar. Som tidigare beskrivits ses person och verklighet inom den
socialkonstruktionistiska forskningstraditionen som en oseparerbar
relation. Sandberg (1999) förtydligar genom att beskriva hur vissa
typer av studier strider mot socialkonstruktionismens grundantagan-
den. Han nämner studier inriktade på att: 

• definiera ledares kompetens och ledaruppdragets aktivitet som två
skilda delar

• identifiera de inneboende kvaliteterna hos framgångsrika ledare
respektive organisationer

• definiera de beteenden, kompetenser eller egenskaper som skapar
en framgångsrik ledare 

• samt de studier där språket ses som ett objektivt verktyg som kan
användas för att beskriva verkligheten. 

Detta innebär att de forskningsansatser som enligt Yukl (2010) domi-
nerar inom ledarskapsforskningen, det vill säga studier som antingen
fokuserar specifika kompetenser och beteenden hos ledare eller speci-
fika situationer vid vilka ledarskap utövas, utgår från en annan syn på
kunskap än den socialkonstruktionistiska. 

Forskningen om chefsarbetets innehåll är dock, i likhet med övriga
forskningsansatser inom ledarskapsforskningen, inte tydligt avgrän-
sad vare sig när det gäller den analytiska referensramen eller synen på
hur metoden påverkar empirin (se t ex Hales, 1986, 1999; Stewart,
1989). Däremot förenas de i ansatsen ingående studierna av att de byg-
ger på empiriska material, antingen chefers beskrivningar av sitt arbe-
te via intervjuer eller dagböcker, det vill säga chefers föreställningar
om sitt arbete, eller direkta observationer av chefers arbete, det vill
säga hur föreställningarna kommer i uttryck i chefsarbetet. De studier
jag nedan kommer att beskriva utgår också alla från att chefers arbete
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sker i ett samspel med medarbetare och organisation. Flera av studier-
na är normativa då de syftar till att definiera det ideala ledarskapet;
både vad chefer ska göra och hur och när de ska göra detta. Många av
de normativa studierna har också som syfte att visa hur detta ideala
ledarskap kan uppnås. Jag menar dock att detta inte påverkar mina
möjligheter att använda även dessa studier utifrån ett socialkonstruk-
tionistiskt perspektiv i analysen av min empiri. De studier som tydligt
redovisar sin empiri samt hur denna tolkats visar då istället både vad
chefer gör och vilket syfte de olika aktiviteterna sägs ha och den idea-
la bilden av ledarskapet vid den tidpunkt studien genomfördes (se t ex
Tengblads analys av Carlsons studie från 1951 i Tengblad 2003).

3.3 Forskning om chefsarbetets innehåll
Forskning inriktad mot chefsarbetets innehåll utvecklades som en
reaktion mot den samtida ledarskapsforskningen. Sune Carlson, som
med studien Executive Behavior (1951) kan sägas inleda forskningsin-
riktningen, beskriver bakgrunden till sin studie med att det inte fanns
någon systematisk managementforskning på 1940-talet, om man med
systematisk menar byggd på vetenskaplig grund det vill säga teoriut-
veckling baserad på empiriska resultat. Istället består forskningen,
menar Carlson, av spekulationer om vad en chef gör eller bör göra.
Den studie som beskrivs i Executive Behavior genomförs under ett år
med nio vd:ar från olika svenska företag. Empirin består både av skrift-
ligt material som chefsdagböcker, kontaktlistor förda av sekreterare,
telefonlistor, in- och utgående post och resmönster samt av intervjuer
med vd och medarbetare. Den ansats som vid denna tid dominerar
inom ledarskapsforskningen är den klassiska skolan med fokus på che-
fens administrativa uppgifter; att planera, koordinera och kontrollera.
Detta säger, enligt Carlson, inte något om vad en chef verkligen gör
utan är bara en lista på ansvarsområden som inte går att operationali-
sera. Carlsons kritik av samtida administrativ teori kan sägas vara
parallell med den Herbert Simons framför i Administrativ Behavior
(1947).

En annan klassisk studie inom området, Henry Mintzbergs The
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Nature of Managerial Work(1973), inleds även den med samma typ av
förklaring till studiens genomförande. Mintzberg beskriver hur han
drivs av den frustration som otydligheten hos den dåvarande ledar-
skapsdiskursen medför. Han menar att frågan ”Vad gör en chef?” oftast
besvaras med Henri Fayols ord från 1916: chefer planerar, organiserar,
koordinerar och kontrollerar. Mintzberg menar detta inte säger någon-
ting om vad chefarbete innebär och vill därför undersöka detta genom
intervjuer med chefer samt strukturerade observationer av chefers
arbetsvardag.

En av de senare studierna inom området beskrivs av Mats Tyrstrup
i På gränsen till fiasko (2005). Även han inleder med att säga att studi-
en genomförts för att förändra den rådande ledarskapsdiskursen.
Tyrstrup menar att bilden av ledaren som den som fattar de strategiskt
riktiga besluten begränsar vår förmåga att se, både vad det innebär att
vara chef och vad det innebär att vara medarbetare. Tyrstrups empiri
består av ett antal berättelser om ledarskap skrivna av utövande che-
fer. Berättelserna har sedan varit underlag för ett antal seminarier där
chefer diskuterat sitt yrkeskunnande. 

Sammanfattningsvis kan således den forskningsansats som fokuse-
rat chefsarbetets innehåll beskrivas ha en gemensam utgångspunkt i
viljan att, genom att undersöka vad chefer gör, eller vilka föreställ-
ningar chefer själva har om vad de gör, utveckla och förändra den sam-
tida ledarskapsforskningen. Detta innebär att studierna samtidigt som
de kan ses som ett försök att bryta den syn på ledarskap som, enligt de
forskare som genomfört studierna är den rådande, i såväl genomföran-
de som analys av materialet starkt påverkats av densamma.    

Det har gjorts flera försök att sammanfatta forskningsområdets
resultat. Hales (1986) menar efter en genomgång av trettio inom områ-
det genomförda studier att det gemensamma resultatet kan beskrivas
som att chefsarbete varierar med omgivningen, är flexibelt både till
innehåll och form, resulterar i kompromisser och förhandling samt är
reaktivt och därför präglat av kortsiktighet och sällan reflekterande.
Synen att chefsarbetets reaktivitet skulle utesluta en långsiktig agenda
delas dock inte av alla forskare. Till exempel menar Kotter (1982) att
chefer kan ha en egen agenda även om de reagerar på yttre händelser.
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En chef som kan utnyttja de sammanhang han eller hon befinner sig i
och de händelser som just då kräver deras uppmärksamhet för att dri-
va sina egna frågor har stora möjligheter att göra det. Det innebär att
Kotter också ser chefsbeteendet som mer reflekterat än Hales då en
långsiktig agenda förutsätter reflektion. Även Mintzberg (se t ex 1973,
2009) framhåller att en chef kan använda möten och andra aktiviteter
för sina egna syften trots att han inte initierat dessa. Att initialt välja
att delta i en viss typ av möten eller inte innebär också en möjlighet att
påverka. Mintzberg menar att skillnaden mellan en framgångsrik och
en inte framgångsrik chef är hur väl han lyckas använda de samman-
hang han ”tvingas” in i för sin egen agenda.

Martinko och Gardner (1985) kritiserar forskningsområdet chefs-
arbetets innehåll genom att hävda att studierna visserligen ger en bätt-
re bild av hur chefer tillbringar sin tid men säger väldigt lite om hur
effektiva olika aktiviteter är eller vilka resultat som uppnås. Även Hales
(1986) instämmer i detta. Han menar att studierna alltför lite har frå-
gat varför olika aktiviteter utförs, utan bara har undersökt vad som
gjorts. Hales (1986) hävdar också att det är svårt att dra några gemen-
samma slutsatser från olika studier eftersom kategoriseringen av chefs-
beteenden inte bara skiljer sig mellan studierna utan också sker på oli-
ka aktivitetsnivåer. Det senare innebär att enkla beteenden som att
läsa in material och enkla aktiviteter som att informera en lednings-
grupp om de senaste försäljningssiffrorna sammanförs i kategorier på
samma sätt som komplicerade uppgifter som problemhantering och
komplicerade funktioner som att bevara företagets värde. Då katego-
rierna inte heller är tydliga menar Hales att de mer beskrivit vad chefs-
arbete är som än vad chefsarbete är. 

Stewart (1989) håller med Hales och menar att både olikheterna
och otydligheten i kategoriseringen bidrar till att forskningsområdet
har en dåligt utvecklad teoretisk bas. En del i detta kan dock förklaras
med att även studierna inom denna del av ledarskapsforskningen
påverkas av ledarskapsstudiernas övergripande dilemma; en otydlig-
het i vad som studeras. Är det chefsarbete, chefsbefattningar eller chefs-
beteende eller alltihop tillsammans som undersöks frågar hon reto-
riskt. Även om ovanstående fråga besvaras entydigt med att det är
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chefsarbete som studeras kvarstår osäkerheten om studiernas resultat.
Vad är chefsarbete? Är det vad cheferna i en enskild studie gör? Eller
vad de gör utifrån de kategorier som används i studien? Är det allt som
en person i chefsställning gör? Ett jakande svar på den sista frågan
innebär att också utförande av specialistuppgifter kommer att definie-
ras som chefsarbete då flertalet chefer utför denna typ av uppgifter.
Stewart föreslår att studierna ska begränsas till chefsarbete definierat
som chefsbeteenden utförda av personer i chefsposition.

I en andra sammanfattning av forskningen om chefsarbetets inne-
håll (1999) skriver Hales att teori och empiri inom ledarskapsforsk-
ningen utvecklats var för sig. Teoriutvecklingen har fokuserat led-
ningsprocessen och därifrån dragit slutsatser om chefsbeteenden
medan de empiriska studierna av chefer, där chefsarbetets innehåll är
en av forskningsinriktningarna, varit nästan enbart beskrivande (se
även Mintzberg, 1991).

De första studierna av chefsarbetets innehåll hade enligt Hales
(1999) enbart ett beskrivande syfte. De försökte placera olika typer av
chefsbeteenden i enkla och tydliga kategorier. Då det visade sig vara
svårt övergick ansatsen i senare studier till att beskriva olikheter mel-
lan olika typer av chefsarbeten. Detta innebar att analysen av de
gemensamma drag som trots allt fanns underläts vilket i sin tur ledde
till områdets i det närmaste obefintliga teoriutveckling. 

Ett undantag från beskrivningen ovan är Mintzbergs studie från
19731) där han sammanfattar chefsarbetet i tio roller. Han menar att
dessa roller är desamma för alla chefer, de påverkas vare sig av organi-
sation, position eller personlighet. Däremot varierar tyngden i olika
roller beroende på organisation och position och en chef kan utifrån
sin personlighet välja hur han vill utföra rollen. De tio rollerna är inde-
lade i tre grupper:

Relationsinriktade roller: symbol; representant för organisationen,
ledare; arbetet med medarbetare sammanfattat i att motivera, bestraf-
fa och undervisa och alliansbyggare; skapa allianser med framför allt
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andra delar av organisationen men även utanför denna. 
Informationsinriktade roller: utvärderare; att samla in och utvär-

dera information för att kunna fatta beslut om agerande, informations-
spridare; att sprida information både utifrån organisationen och från
olika delar i organisationen till de delar som behöver den och tales-
man; att sprida informera om organisationen i omvärlden. 

Beslutsfattande roller: entreprenör; att initiera och designa den kon-
trollerade förändringen i organisationen, störningshanterare; lösa pro-
blem så att organisationen fortsätter att utföra sin uppgift på ett effek-
tivt sätt, resursfördelare; att fördela resurser som pengar, tid, material,
utrustning, personal och rykte och förhandlare; att förhandla både
inom och utom den egna organisationen.

Mintzbergs resultat bekräftas av Kurke och Aldridge (1983) men
därefter avstannar försöken med att utveckla en gemensam modell för
chefsarbete.2) Hales (1999) menar att en orsak är att likheterna bedöm-
des som självklara och därför ointressanta för vidare analys. Han påpe-
kar dock att det inte heller sker någon teoriutveckling runt de skillna-
der som beskrivs i studierna, även i dessa fall är studierna enbart beskri-
vande. Undantag finns givetvis till exempel har några studier som län-
kat chefsbeteenden till organisationsförhållanden genomförts (se
Dalton, 1959; Hales & Tamangani, 1996). Undantagen har dock varit
för få för att påverka utvecklingen inom området till att bli mer teore-
tiskt inriktad (Hales 1986, 1999; Stewart, 1989).

Hales (1999) sammanfattar resultaten av de empiriska studier som
genomförts med att chefsarbete innehåller följande delar:
• Agera som symbol, representant eller kontaktpunkt för en arbets-

enhet
• Utvärdera och sprida för arbetet relevant information till både hög-

re och lägre hierarkiska nivåer
• Utveckla och upprätthålla ett nät av kontakter inom och utom orga-

nisationen

67

lotta snickare: 3 | Ledarskapsforskning

2. Tengblad upprepar tjugo år efter Kurke och Aldridge Mintzbergs studie men ett helt annat
syfte än att bygga vidare på en enhetlig beskrivning av chefsarbetet (Tengblad 2006)

Lotta Snickares avhandling_tryckversion_Nya Johan  2012-05-08  08.44  Sida 67



• Förhandla med medarbetare, högre chefer, chefskollegor och utom-
stående

• Planera och schemalägga arbete
• Fördela resurser i form av människor, pengar, material och utrust-

ning till olika arbetsaktiviteter
• Styra/instruera och övervaka medarbetares arbetsinsats över tid
• HR management i form av rekrytering, urval, utbildning och utvär-

dering
• Problemlösning och störningshantering i arbetsflödet
• Tekniskt arbete som hänger ihop med chefens yrke eller funktions-

specialitet och enhetens arbete

Enligt Hales är det fyra av dessa aktiviteter som upptar större delen av
chefens tid: det dagliga hanterandet av medarbetare, det dagliga över-
vakandet och underhållet av arbetsprocessen, hanterandet av infor-
mation samt sådant som inte kan klassas som chefsarbete till exempel
teknisk support. 

Med denna sammanfattning avslutar jag den övergripande beskriv-
ningen av forskningsområdet chefsarbetets innehåll och kommer i
fortsättningen att redogöra för specifika teman som på olika sätt har
bäring på min empiri. 

3.3.1 Chefskap – att arbeta med människor
Studier inom forskningsområdet chefsarbetets innehåll beskriver arbe-
te med människor i och utanför den egna organisationen som en bäran-
de del i chefers arbete. I en modern organisation är chefsuppgiften ald-
rig begränsad till att enbart handla om medarbetarna. Chefer på alla
hierarkiska nivåer ses som representanter för sin organisation. Det utå-
triktade arbete sker både i formella sammanhang som via massmedia
eller kundmöten och i mer informella som deltagande i föreningslivet.
Men även det interna arbetet handlar om att representera organisatio-
nen och då relatera till människor eller grupper av människor. En hög-
re chefs interna arbete med att administrera organisationen sker ofta
via de närmsta cheferna, medan chefer på lägre nivåer arbetar direkt
mot medarbetarna. Det spelar dock ingen roll på vilken hierarkisk nivå
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chefsarbetet utförs, det är alltid människor som administreras och
människor som kommunikationen sker till (Mintzberg, 1973, 1991,
2009; Sayles, 1964; Stewart, 1983; Tengblad, 2002, 2003, 2006;
Tyrstryp, 1993, 2005).

…management or executive actions should be regarded as human
relationships programmable in time and space 

Sayles 1964 s 55 

Sayles (1964) menar att samtidigt som ledarskap består av att arbeta
med människor är det något som är svårt att mäta och beskriva. Detta
har medfört att chefer hellre vill beskriva sitt arbete på andra sätt, till
exempel att göra ekonomiska analyser, lägga upp marknadsförings-
strategier eller förstå ny teknologi. Att chefsjobbet består av att hante-
ra relationer är dock inte samma sak som att det är diffust, menar han
och delar in en chefs uppgifter i tre kategorier: 
• som deltagare i externa arbetsflöden 
• som ledare det vill säga att arbeta med medarbetarna genom att

ange riktning för arbetet, ge respons på utfört arbete och genom att
representera enheten i omvärlden. 

• som utvärderare 

Sayles sammanfattar att det som är genomgående i allt chefsarbete och
därför det studier av chefers arbete ska koncentrera sig på är var che-
fen interagerar med omvärlden. Det är där i det interagerandet som
han utför sitt arbete. Interagerandet sker i tre typer av relationer: i
bytet av tjänster, i att få en uppgift, göra den och lämna resultatet vida-
re och i ansvaret för att göra uppgifter åt många. I dessa relationer kan
sedan chefens agerande delas in i: rådgivande, utvärderande, stabilise-
rande och utvecklande. Alla chefer kombinerar hela tiden de olika typer
av agerande som beskrivs ovan. Beteendet är inte heller konstant utan
förändras hela tiden, oftast initierat av chefen själv. När en relation
förändras innebär det att alla andra relationer i omvärlden påverkas
och också förändras. Sayles skriver om chefers kompetens: 
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His must be the skills of improvisation, virtuosity, and flexibility
but all within the context of a systematic analysis of his position of
the organization milieu. 

Sayles 1964 s 127 

Möten är en tidskrävande arbetsuppgift för chefer. Inplanerade möten
som styrelsemöten, förhandlingar med facket och andra interna och
externa möten upptar mycket chefsarbetstid, men lika frekventa är de
informella, ofta spontana, mötena med en eller flera personer (se t ex
Carlson, 1951; Mintzberg, 1973, 2009; Tyrstrup, 1993, 2002, 2005;
Tengblad, 2002, 2003, 2006). De informella mötena anses många
gånger av deltagarna vara viktigare än de formella bland annat då det
som diskuteras vid informella möten alltid är aktuellt (Ekman, 2001).
Mintzberg (se t ex 2009) menar att den informella kommunikationen
är chefernas arbete. En chef ska inte producera en rapport eller bygga
ett hus, en chef ska kommunicera både formellt och informellt.

Det Carlson (1951) framför allt tycker var värt att uppmärksamma
i sin studie var att cheferna hade så lite egen ostörd tid för reflektion.
De stunder de undersökta cheferna inte hade inplanerade möten utan
arbetade på sina rum avbröts de hela tiden av telefonsamtal eller spon-
tana besök av medarbetare. Detta anser Carlson var ett stort problem
då det omöjliggjorde reflektion och strategisk planering, något som
kräver ostörd tid. Han menar därför att cheferna bör ändra sitt arbets-
sätt genom att till exempel delegera mera, boka in fasta tider för opla-
nerade möten och låta telefonsamtal gå via en sekreterare. 

Femtio år efter det att Carlson genomfört den studie som brukar
räknas som den första inom forskningsinriktningen Chefsarbetets
innehåll undersöker Stefan Tengblad fem svenska vd:ars arbete och
gör en jämförelse med Carlsons studie (Tengblad, 2002). En skillnad i
resultat mellan studierna är att cheferna i den senare inte lika ofta kon-
taktas av medarbetare och kollegor utan tillbringar mer tid ensamma
och ostörda på sina arbetsrum. De använder dock inte den ostörda
tiden till strategiskt arbete vilket Carlson förutsatte. Istället används
den till kommunikation som att förbereda presentationer för investe-
rare eller skriva veckobrev till medarbetarna. De strategiska besluten

70

lotta snickare: 3 | Ledarskapsforskning

Lotta Snickares avhandling_tryckversion_Nya Johan  2012-05-08  08.44  Sida 70



fattade cheferna inte i enskildhet utan i diskussioner med nyckelmed-
arbetare (Tengblad, 2002).

Men om den fragmentering i tid som Carlson kunde se in sin stu-
die inte bekräftas i den senare studien har istället en fragmentering i
plats uppstått. Cheferna i Tengblads studie förflyttade sig mycket mer
än de i den tidigare. Det innebär också att de arbetar på många olika
platser: möten utomlands eller på konferensanläggningar, arbete vid
datorn på flygplatser och telefonmöte i bilen är några vanliga exempel.
Även detta kan tas som en intäkt för att arbete med människor, det vill
säga kommunikation, är en både väsentlig och tidsmässigt stor del i
chefsarbetet och att kommunikationen trots tekniska framsteg fortfa-
rande i betydande omfattning sker via personliga möten. 

3.3.2 Här och nu
Att chefer föredrar att agera, att styra, genom att fatta beslut i enskil-
da ärenden framför att arbeta med generella planer och policys, är
genomgående i studierna inom forskningsområdet chefsarbetets inne-
håll. Chefer väljer aktiviteter som är aktuella, specifika, väldefinierade
och inte rutinmässiga framför arbete med abstrakta frågor. Agerandet
baseras hellre på ett rykte, det vill säga en osäker informationskälla
som är aktuell, än en väl genomarbetad men äldre rapport (se t ex
Carlson, 1951; Hales, 1986, 1999; Tengblad, 2002).

Carlsons studie visar till exempel att policybeslut sällan diskuteras
vid vd:s interna möten. Något Carlson tycker är underligt då alla che-
fer i studien säger sig ha ont om tid och policybeslut skulle innebära
att de slapp fatta beslut i en mängd specifika ärenden. Carlsons tolk-
ning av sina resultat, att chefer skulle ägna sig mer åt strategisk utveck-
ling och policybeslut om de hade möjlighet att själva styra mer över
sin arbetstid emotsägs som tidigare beskrivits av Tengblads uppfölj-
ningsstudie (2002). Trots att cheferna där har mer ostörd tid fattas de
strategiska besluten i diskussioner med nyckelpersoner medan den
ostörda tiden används till kommunikation.

Tengblads resultat överensstämmer med Tyrstrup (1993, 2002,
2005). Tyrstrup beskriver ledarskap som att: ”Vi människor måste trä-
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da i organisationens ställe när det oförutsedda, oväntade och lite överras-
kande inträffar”(Tyrstrup, 2005 s. 10). Detta bryter enligt Tyrstrup
mot den dominerande ledarskapsdiskursen där ledarskap ses som
något som utövas först, därefter inträffar saker. I praktiken är det tvärt
om. Först inträffar något sedan agerar chefen och det, att agera när
något oväntat händer, beskrivs av både chefer och medarbetare i stu-
dien som ledarskap.

Sayles (1964) menar att en chefs uppgift är att se till att arbetspro-
cesser fungerar. Det innebär att samla in och sortera olika sorters infor-
mation från olika källor och baserat på den utvärdering av informatio-
nen som sker ständigt och löpande, besluta om åtgärder ska vidtas:

He constantly adjusts his movements and efforts to avoid break-
downs, accomplish quick returns to normal, compensate for unex-
pected occurrences, keep operations running smoothly, ferret out
potential sources of trouble, and make changes that will reduce the
frequency of work interruptions. Whether he is engaging in disci-
plinary actions, selecting a new employee, assessing the adequacy
of a new method or piece of equipment, his objective is a smoothly
functioning operation. 

Sayles, 1964 s 178.

Beslutsfattande i ett företag sker, enligt Sayles, när chefer ”spelar orga-
nisationen”3) det vill säga när de interagerar med omvärlden. Därför
fattas sällan policybeslut. Beslutsfattande är istället en del i det ständi-
ga justerande och interagerande som är chefsarbete. Ibland är något
till exempel en varas pris resultat av ett beslut fattat av en chef vid ett
specifikt tillfälle men i de flesta fall är det påverkat av en mängd olika
beslut och göranden av en mängd olika chefer vid en mängd olika till-
fällen (Sayles, 1964).

Även Hales (1999) sammanfattning av forskningsområdet visar
samma resultat: chefsarbetet är reaktivt och det dagliga hanterandet
av medarbetare samt övervakandet och underhållet av arbetsproces-
sen är två av de arbetsuppgifter chefer lägger mest tid på. Det som dis-

72

lotta snickare: 3 | Ledarskapsforskning

3. Sayles 1964 s 218

Lotta Snickares avhandling_tryckversion_Nya Johan  2012-05-08  08.44  Sida 72



kuteras mer explicit av Tyrstrup (2005) och Holmberg och Tyrstrup
(2010), än i de tidigare studierna inom forskningsområdet med sam-
ma resultat, är hur detta bryter mot bilden av ett gott ledarskap.
Ledarskap som utövas när något inträffat ses, enligt Holmberg och
Tyrstrup, som dåligt ledarskap. Ett gott ledarskap definieras som att
agera efter en i förväg uppgjord plan där även eventuella störningar
innefattas. De empiriska studierna av chefers arbete motsäger dock
denna bild. Istället är det så att många saker som görs i företag baseras
på ytterst preliminära kunskaper om vad som ska göras vilket innebär
att förmåga att tolka omständigheter och händelser samt att utifrån
dessa kunna improvisera är avgörande ledarskapskvaliteter. Ledarskap
är således snarare händelsedrivet än avsiktsdrivet. Det är omöjligt att
agera på något annat sätt, enligt Holmberg och Tyrstrup, eftersom
både företagets omvärld och världen inne i företaget hela tiden för-
ändras. Så fort någon agerar eller fattar beslut i en fråga påverkar det
andras möjligheter att agera och andra beslutsprocesser (Holmberg &
Tyrstrup, 2010).

Chefskap kan således beskrivas som att ständigt samla in informa-
tion, utvärdera den och agera.  Det innebär att chefskapet utförs ”här
och nu”.

3.3.3 Information
I den neoklassicistiska organisationsteorin förutsätts information föras
från en chefsnivå till nästa, uppåt och nedåt, mellan organisationens
olika hierarkiska nivåer. Detta borde innebära att en chef främst har
vertikala kontakter i organisationen. Forskningsinriktningen chefsar-
betets innehåll motsätter sig denna syn på informationshantering och
informationsflöden då studier inom området visar att huvuddelen av
de kontakter en chef har istället är horisontella eller utanför den egna
organisationen (Mintzberg, 1973, 2009; Sayles, 1964; Stewart, 1967;
Tyrstrup 1993, 2005). Sayles beskriver den neoklassicistiska synen på
informationshantering som en av myterna om chefsarbete. Att en chef
bara får uppgifter och information från sin chef stämmer inte, menar
han, istället får en chef både uppgifter och information från många
olika håll till exempel via kundkontakter och chefskollegor. Chefs -
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arbete kan beskrivas som att stå mellan sina medarbetare och andra
kontakter och att vara länken mellan organisationen och ett nätverk
av kontakter med överordnade, utomstående och underord na de.
Resultaten bekräftas av Stewarts studie där 41 % av kontakterna var med
underordnade, 12 % med överordnade och 47 % med andra  (Ste wart,
 1967).

the accepted view of management as a working hierarchy on orga-
nization(al?) chart lines may be dangerous misleading. Manage -
ment simply does not operate as a flow of information up through
a succession of filters, and a flow of decisions and instructions down
through a succession of amplifiers.

Burns 1957:60 i Mintzberg 1973 s 47. 

Mintzberg utvecklar Burns beskrivning av organisationens flöden
genom att säga att en chefs arbete är som midjan på ett timglas.
Information och förfrågningar kommer från en mängd olika håll och
ska passera genom chefen till en mängd olika ställen, dessa går dock
inte att i förväg beskriva i ett organisationsschema då de sträcker sig
både i och utanför den egna organisationen (Mintzberg, 1973, 2009).

Studierna visar också att aktualitetsaspekten är helt övervägande
när cheferna ska välja mellan olika informationskällor. De föredrar en
osäker informationskälla som ett rykte framför en väl genomarbetad
men äldre rapport (se t ex Carlson, 1951; Hales, 1986, 1999; Tengblad,
2002).

3.3.4 Att ta ansvar
Chefsarbete beskrivs, inom forskningsområdet chefsarbetets innehåll,
som att ansvara för en verksamhet. Hales (1999) menar det är just det-
ta som karakteriserar chefsarbete. Att vara chef är att få ansvar och att
utöva chefskap är att ta ansvar. Detta visas också till exempel i Hales
(1999) sammanfattning av de empiriska studierna inom forsknings-
området chefsarbetets innehåll; chefsarbete är reaktivt och det dagliga
hanterandet av medarbetare samt övervakandet och underhållet av
arbetsprocessen är två av de arbetsuppgifter chefer lägger mest tid på.

74

lotta snickare: 3 | Ledarskapsforskning

Lotta Snickares avhandling_tryckversion_Nya Johan  2012-05-08  08.44  Sida 74



Holmberg och Tyrstrup (2010) understryker detta ytterligare genom
att beskriva att både chefer och medarbetare anser att ledarskap inne-
bär att ta ansvar och agera när något oväntat händer. 

Mintzberg (1973) menar att anledningen till att chefer arbetar
mycket och i ett oavbrutet tempo är just att de är ansvariga för sin
verksamhets resultat, en uppgift som aldrig kan sägas vara avslutad,
det finns ständigt något ytterligare att göra. Ansvaret innebär vidare
att chefer ses som betydelsefulla för organisationen vilket medför att
det blir viktigt att just de deltar i många olika sammanhang. Detta
menar Mintzberg är anledningen till att chefer tar på sig mycket arbe-
te. 

Även Sayles beskriver ansvar som en del i chefsarbetet (Sayles,
1964). Många organisationer håller, enligt Sayles, ihop inte på grund
av utan trots sin organisationsstruktur, detta är då ofta chefernas för-
tjänst.

Many organizations hold together in spite of themselves. Some -
times their apparent success is due to a monopolistic position; more
often it is the result of enormous expenditures of energy on the part
of executives who hold the system together by ”baling wire,” or, to
change the metaphor, never stop running to stop the ”fires.”

Sayles, 1964 s 55.

Tyrstrup har även studerat projektledare. Han beskriver hur en erfa-
ren projektledare vet att alla projekt någon gång råkar i kris. Då är det
projektledarens ansvar att lösa krisen och lotsa projektet vidare. Den
skriftliga projektplanen kan ses som ett grovt kontrakt där uppgift för
projektet, hur och var det ska lösas och vilka resursers som får tas i
anspråk, översiktligt beskrivs. Om inte något övergripande i projektet
förändras är det onödigt att justera den skriftliga planen då den verk-
liga projektplanen, den som projektets dagliga arbete bedrivs efter,
bara existerar i huvudet på projektledaren och revideras hela tiden. Det
innebär att projektledarens ansvar för projektet går utanför projektets
formella struktur (Tyrstrup, 2005).

Sayles (1964) beskriver samma brott mellan bilden av organisatio-
nen och chefsuppgiften och hur chefernas dagliga arbete utförs som
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Tyrstrup. Han menar att vid industrialismens början var organisation
och chef samma sak eller annorlunda uttryckt: chefen var organisatio-
nen. Trots att detta inte stämmer i moderna organisationer lever bil-
den kvar. Enligt Sayles utgår organisationsteorin från att alla i organi-
sationen har väl definierade uppgifter. Chefen får ett tydligt uppdrag
av sin chef och ser till att medarbetarna utför detta. Det är chefen som
är ansvarig för avdelningens resultat och för att organisationen ska
vara effektiv måste en chefs ansvar och befogenheter överensstämma.
Detta stämmer i teorin, menar Sayles, men är i praktiken omöjligt att
genomföra eftersom en organisation inte fungerar via enkla stimuli-
och responsprocesser där en chef kan välja den kvantitet av varje resurs
han vill ha och på så sätt maximera produktionen. Istället är det alltid
flera delar i en organisation som slåss om samma resurser. Det innebär
att varje sak en chef gör på olika sätt påverkar omgivningen vilken då
måste agera för att kompensera för den förändring de utsatts för. En
chef som tror att han har ett tydligt definierat jobb med samstämmig-
het mellan ansvar och befogenheter kommer därför, enligt Sayles, att
misslyckas. Organisationer kommer aldrig att fungera så då det alltid
finns flera motstridiga agendor. Istället menar Sayles att en chef bör se
sin roll som att befinna sig mitt i en mängd relationer ur vilka han kan
”bygga” en organisation som stödjer hans mål. Förr ansåg chefer att de
hade problem vid de tillfällen deras ansvar och befogenheter inte över-
ensstämde. I dagens organisationer är detta, på grund av till exempel
utökade stabsfunktioner, en övergång till processorienterade organi-
sationer och ett ökat inflytande av facket, regeln inte undantaget, enligt
Sayles. Detta gäller alla typer av organisationer såväl marknadsstyrda,
varuproducerande industriföretag som politiskt styrda, tjänsteprodu-
cerande sjukhus (Sayles, 1964).

Mintzberg (se t ex 1973, 2009) instämmer i Sayles beskrivning.
Däremot påpekar han att den informella organisationen existerar bred-
vid en formell organisation och att en chef måste kunna hantera båda
delarna; den informella organisationen som till exempel störnings-
hanterare och utvärderare och den formella organisationen som sym-
bol, förhandlare och entreprenör. Även Mintzberg hänvisar till två oli-
ka sätt att se på en chefs arbete, dels den klassiska managementteorin
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som utgår ifrån att en chefs uppgift är att planera och lägga upp stra-
tegier dels de forskare som menar att uppgiften endast är att hantera
det som den formella organisationen inte kan hantera som nya frågor,
konflikter eller regeltolkning, och menar att ingen av dem har rätt.4)

Både den formella och den informella organisationen finns, fungerar
och måste därför användas. Detta innebär att en chefs ansvar inte kan
begränsas till det formella ansvar för medarbetare och verksamhet som
följer med chefsuppdraget, det vill säga det uppdrag som stöds av orga-
nisationens resursfördelning och rutiner. Istället innebär chefsuppdra-
get ett med allomfattande ansvar för medarbetare och verksamhet,
kanske tvärtemot resursfördelning och rutiner.

3.3.5 Effektivisering av chefsarbete
Som tidigare nämnts har syftet med många av de tidigare studierna av
chefers arbete varit att effektivisera detsamma. Redan när Fayol (1916)
utvecklade Taylors idéer till att omfatta chefsyrket var detta anledning-
en. Men om beskrivningarna av chefsarbetets innehåll, trots svårighe-
ter med bland annat kategoriseringar, i huvudsak kan sägas vara över-
ensstämmande under det dryga halvsekel som studierna genomförts,
har synen på effektivt chefsarbete förändrats. I sin första studie genom-
förd 1973 vill Mintzberg medverka till just en effektivisering av chefs-
arbetet. Han menar att på samma sätt som Taylor undersökte exakt
vad olika arbetsuppgifter på en fabrik bestod av och sedan organisera-
de dem i mer effektiva flöden skulle chefsarbetet kunna rationaliseras.
Chefsarbetet i en modern organisation är visserligen mer komplicerat
än den kolskyffling som Taylor bland annat arbetade med, men det är
ändå med att beskriva varje del av chefsarbetet som en effektivisering
måste börja, säger han. Arbetet pågår också, enligt Mintzberg, då den
organisering i effektiva processer som börjat på fabriksgolven hela
tiden utvecklas till högre nivåer i organisationerna. De fem chefer
Mintzberg undersökte hade dock helt oprogrammerade jobb i den
meningen att inga beslut fattades utifrån en förutbestämd kedja av
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händelser. Mintzberg menar att det, i alla fall i teorin, borde vara möj-
ligt att programmera, det vill säga i förväg steg för steg beskriva, che-
fers beslutsfattande. Arbetet bör börja med att i var och en av de av
Mintzberg beskrivna tio chefsrollerna undersöka exakt vad chefen gör.
Detta kan sedan programmeras i ett dataprogram och effektiviseras av
experter. Den effektiva chefsarbetsprocessen beskrivs av Mintzberg i
form av ett dagsschema med tid avsatt för till exempel samtal med
medarbetare, telefonsamtal och inläsning av facklitteratur. Men inte
bara chefsarbetet utan även informationshanteringen behöver struk-
tureras enligt Mintzberg. En viktig faktor för att chefens arbete ska
kunna effektiviseras är att all information som bärs av individer i orga-
nisationen samlas in och läggs in i databaser. Den metod de flesta che-
fer använder för att få tillgång till information, personliga möten, är
ineffektiv. Ett mer strukturerat informationsinsamlande skulle därför
kunna förändra chefsarbetet i grunden. Mintzberg tror dock inte att
allt chefsarbete kan programmeras utan menar att till exempel ledar-
skap måste utföras i en relation. Däremot kommer en chef när han
utövar ledarskap att ha nytta av att göra det på ett mer strukturerat
sätt (Mintzberg, 1973). 

Även Carlson ville effektivisera chefsarbetet, han menade att de
chefer han studerade var överarbetade och i behov av mer egen ostörd
tid. Tengblad (2003) menar att Carlsons studie framför allt är intres-
sant för att den visar administrativa avvikelser, det vill säga det Carlson
ser som avvikelser från ett mer effektivt sätt att göra saker. De följan-
de är de som, enligt Tengblad, är mest teoretiskt intressanta.
• Den exceptionella situationen. Cheferna uttryckte att de levde i

extraordinära tider. Det skulle bli bättre sedan, färre resor och inte
lika mycket att göra, när allt återgick till det normala.

• Almanackskomplexet.  Det som inte står i almanackan görs inte.
Det kan betyda att en chef inte gör det som är viktigast enligt hans
egen agenda, utan det som är viktigast för andra, för dem som kon-
trollerar hans almanacka5).
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• Brist på tid för utveckling. Cheferna har mycket lite egen ostörd
tid, något som Carlson menar behövs för strategiskt tänkande.

• Bristen på policybeslut.  Cheferna fattar beslut i enskilda frågor
istället för att fatta policybeslut. Vilket, enligt Carlson, innebär att
de måste fatta många fler beslut och därmed får en ökad arbetsbör-
da. 

Beskrivningarna av avvikelserna ger oss, menar Tengblad, en bild av
vad som räknades som normalt beteende inom management i slutet
av 40-talet. Bilden som framträder är den av chefen som strateg och
beslutsfattare. En chef som avsätter en stor del av sin tid till läsning,
reflektion och planering.

Det teoretiska ramverket för Carlsons studie visar, enligt Tengblad
(2003) att organisationsteorin inte var utvecklad på 1940-talet. Därför
är frågor som makt, resursberoende, konflikter, förhandling, strate-
gisk utveckling och ledarskap frånvarande i studien. Då Carlson inte
heller ville använda ledarskapsteori som inte var empiriskt grundad,
och ansåg att resultaten från Hawthorne studierna inte kunde överfö-
ras från fabriksgolvet till chefshierarkierna begränsade det teoriutveck-
lingen ytterligare. Tengblad använder terminologi från Scott (1981)
och säger att Carlsons syn på organisationer är det rationella perspek-
tivets det vill säga att organisationen är ett verktyg som medvetet
används för att för att uppnå vissa mål. Carlson har dessutom ett väl-
digt internt perspektiv på organisationer. Vd:s roll är analyserad i för-
hållande till den formella och informella organisationen i företaget där
han arbetar snarare än i förhållande till ett vidare socialt och affärs-
mässigt sammanhang.

Så syftet med både Carlsons och Mintzbergs studier är att utifrån
empiriska material bygga nya effektiva processer för chefers arbete på
samma sätt som Taylor lyckades effektivisera andra typer av yrken och
arbetsuppgifter i organisationerna. Detta är också den största skillna-
den mellan de tidiga studierna inom forskningsinriktningen, som
Carlson (1951) och Mintzberg (1973) och de senare, till exempel
Holmberg och Tyrstrup (2010), Tyrstrup (1993, 2002, 2005) och
Mintzberg (2009). Där Carlson vill bygga effektiva processer vill
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Holmberg och Tyrstrup med sin studie istället förändra management-
diskursen till att omfatta det de menar chefsarbete innebär. Medan
Mintzberg i The Nature of Managerial Work (1973) utgår ifrån att det
går att effektivisera chefsarbetet genom att koda det i ett datasystem
skriver han i Managing (2009) om effektivt ledarskap: 

What I offer here is no formula, no theory, not even a set of propo-
sitions so much as a framework by which to think about manageri-
al effectiveness in context.

Mintzberg, 2009 s 206.

De empiriska beskrivningarna av chefsarbetets innehåll har således
inte förändrats så mycket under de sextio år som gått mellan Carlsons
studie och de senaste inom området till exempel Holmberg och
Tyrstrup, Tengblad och även Mintzberg. Detta kommer att utvecklas
i nästa avsnitt. Däremot har syftet med studierna och därmed också
tolkningen av materialet i desamma genomgått stora förändringar.
Där de tidiga studierna hade som uttalat syfte att effektivisera chefsar-
bete och också gav förslag på hur detta skulle ske, vill de senare visa
och diskutera chefsarbetets innehåll och struktur.

3.3.6 Har chefskapet förändrats?
Som tidigare nämnts gör Tengblad, femtio år efter Carlson studie
Chefsarbetets innehåll och trettio år efter Mintzbergs lika klassiska stu-
die, en jämförande studie av fem svenska vd:ars arbete (Tengblad,
2002, 2006). Studien visar att en stor del av de faktiska empiriska resul-
taten fortfarande stämmer. 84 % av aktiviteterna i den senare studien
kan beskrivas med Carlsons termer, de övriga 16 % var sådant som
miljöarbete eller IT, det vill säga frågor som inte fanns på vd:s agenda
på femtiotalet. Det Carlson såg som sitt stora fynd, arbetets splittring
i tid, är dock ett undantag. Istället ser Tengblad i sin studie en splitt-
ring i rum. En annan skillnad är att kontrollformerna ändrats.
Cheferna i den senare studien arbetade mer med värderingsstyrning
och ekonomisk kontroll än cheferna i den tidigare. En trolig anledning
till att vd inte ägnar lika mycket tid åt direkt kontroll av produktion,
produktutveckling med mera utan mer åt finansiell kontroll är att de
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företag som undersöktes i den senare studien var större och mer geo-
grafiskt spridda än i den tidigare. Att värderingsstyrning och ekono-
misk kontroll är mer långsiktiga styrmedel än en direkt kontroll och
styrning av produktionen kan också vara en anledning till att vd i den
senare studien har mer oavbruten tid. Ovanstående skillnader till trots
visar en jämförelse mellan de båda studierna att den grundläggande
strukturen i chefsarbetet likväl som en stor del av de specifika arbets-
uppgifterna inte har genomgått någon större förändring på femtio år.

Även överensstämmelsen mellan Tengblads och Mintzbergs studie
är stor. Endast två av Mintzbergs tretton påståenden om chefsarbete
får inte stöd hos Tengblad (2006) och dessa härrör sig båda till frag-
mentering i tid: att chefer ständigt blir avbrutna samt att chefer före-
drar att arbeta med att lösa enskilda frågor ad hoc. Cheferna i
Tengblads studie blir sällan avbrutna och uttrycker inte heller någon
vilja att bli mer störda det vill säga att arbeta mer ad hoc. 

Men även om chefsarbetet inte har förändrats drastiskt har vissa
förändringar skett. Den totala arbetsbördan, restiden, antal möten med
många deltagare, möten med medarbetare samt möten med syftet att
chefen ger information har ökat medan skrivbordsarbete och möten
med kunder, underleverantörer och kolleger från andra företag har
minskat. 

Tengblad tolkar med användande av Selznicks (1957) terminologi
skillnaden mellan Mintzbergs och sin egen studie som en förflyttning
från ett administrativt till ett institutionellt ledarskap. Detta stöds till
exempel av att vd lägger mer tid på ceremonier och mindre tid vid sitt
skrivbord menar han. Dock är inte heller det institutionella ledarska-
pet så annorlunda mot det ledarskap Mintzberg beskriver i sina olika
roller. Förändringen kan beskrivas som att vissa av rollerna får mer
tyngd och andra mindre. 

Tengblad menar också att då hans undersökning rör vd:ar behöver
deras i viss mån ändrade arbetsfokus inte innebära att cheferna på nivå-
erna under har ändrat fokus. Kanske är det till och med tvärtom, att en
vd som utövar institutionellt ledarskap behöver administrativt orien-
terade chefer under sig. 

Tengblads resultat kan sammanfattas i att vissa förändringar i chefs-
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arbetet har skett mellan 1950 och 2000. De största är vd:s betydligt
större arbetsbörda, ett kontaktmönster mer orienterat mot gruppmö-
ten, en större inriktning mot att ge information och en mindre mot
administrativt arbete. En viktig sak är också att den fragmentering i
tid som både Carlson och Mintzberg understryker i sina studier inte
längre är relevant. De skilda resultaten kan, enligt Tengblad, med viss
försiktighet hänföras till påverkan från managementdiskursen om
ledarskap och företagskultur, och till faktorer som organisationsstruk-
tur och geografisk utspridning av företag. Det finns dock så stora lik-
heter mellan studierna att det inte går att hävda att chefsarbetet dra-
matiskt har förändrats. Istället visar Tengblads studie att gamla och
nya arbetssätt kombineras både på ett komplext och kontextspecifikt
sätt. 

Tengblad (2003) beskriver hur ett skifte i managementsdiskursen
har skett runt 19806). Före 1980 präglades ledarskapsforskningen av
systemrationalism. Vd förväntades ha ett rationellt administrativt
beteende och det fanns stora förhoppningar om att ny teknik skulle
kunna användas för att effektivisera chefsarbetet. Management Science
bestod av computer moduling, portfolio management, planning, fore-
casting och andra kvantitativa tekniker. Karisma sågs som en kvarleva
från entreprenörshistorien och opersonliga tekniker sågs som mer pro-
fessionella än personliga. Både Carlsons och Mintzbergs studier här-
för sig tydligt till management science traditionen. Systemskiftet runt
1980 föregicks, enligt Tengblad, av ett extremt intresse för ledarskap
och idén att chefer skulle kommunicera visioner och förändra organi-
sationen. 

Att managementdiskursen har förändrats är forskare relativt ense
om, däremot finns det skilda uppfattningar om hur chefsyrket har för-
ändrats. Tengblad (2006) menar att Mintzberg (1994, 1998) tillhör
det läger som anser att det inte har skett några större förändringar.
Detta med argumentet att det finns underliggande strukturer i chefs-
arbete som innebär att det inte kan förändras så mycket. Medan Grey
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and Garsten (2001), Heckscher (1994) och Kanter (1989) är några av
företrädarna för det andra lägret som representerar en postbyråkratisk
syn på organisationer. Postbyråkratin karakteriseras av flexibla icke-
hierarkiska organisationer byggda på delade värderingar, dialoger och
tillit. Många författare av ledarskapsböcker menar att de postbyråkra-
tiska värderingarna har haft eller väldigt snart kommer att ha en avgö-
rande inverkan på det sätt chefer utför sina jobb. Kanter (1989) säger
att det kommer att ske en enorm och snabb förändring pådriven av
den nya teknologin, ökade kundkrav och konkurrenstryck som kom-
mer att slå ut traditionella organisationsformer. Chefens nya roll är att
bli en partner och facilitator till självständigt arbetande anställda som
löser affärsproblem genom korsfunktionella nätverk och projektteam. 

Att denna radikala förändring har skett har dock inte bevisats i
empiriska undersökningar. Hales har till exempel i en studie av mel-
lanchefer 2002 endast kunnat se små förändringar (Hales, 2002). Detta
beror enligt Hales på att cheferna fortfarande ses som ansvariga för sin
enhets resultat. Hales resultat styrks av Watson (1994/2001 i Tengblad,
2006). Men även denna studie är genomförd bland mellanchefer och
eventuellt skulle chefsarbetet kunna se annorlunda ut på vd-nivå.

Sammanfattningsvis kan chefsarbete varken beskrivas som helt
oförändrat eller så radikalt förändrat som representanter för den post-
byråkratiska skolan vill hävda. En stor del av de empiriska resultaten
från de tidiga ledarskapsstudierna stämmer fortfarande men det finns
också vissa indikationer att förändringar i ledarskapsdiskursen och
introduktionen av koncept som Transformal Leadership, Corprate
Culture, och Debyråkratisering har haft effekt på chefsarbetet på vd-
nivå (Tengblad, 2006).

Tengblad menar också att hans två jämförande studier (se Tengblad
2002, 2006) visar att chefsarbete snarare förändras gradvis över tid än
i dramatiska skiften. Utvecklingen av managementteori tar sig oftast i
uttryck i att teoretiska modeller formuleras i opposition till andra teo-
retiska modeller: till exempel nätverksorganisationer istället för hie-
rarkier. I sin studie menar Tengblad att han kan visa att det snarare är
så att nya mönster läggs till de gamla. Mer möten i grupp utesluter till
exempel inte att det fortfarande sker många enskilda möten. Han fort-
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sätter med att slå fast att chefsarbete är ett mycket mer komplext feno-
men än vad som oftast diskuteras. Däremot är ledarskapsteorierna ofta
entydiga vilket leder till entydiga teorier om komplexa och motstridi-
ga arbetsmönster. Det finns därför fortfarande, femtio år efter det att
Carlson slog fast att så var fallet, ett behov av att tydligare koppla teo-
riutveckling till empiriska studier. 

3.4 Att handla – att fatta beslut
Att chefer handlar genom att fatta beslut har ifrågasatts i institutionell
forskning. Som beskrivits i inledningen av det här kapitlet är forsk-
ningsinriktningen inte direkt relevant för denna avhandlings syfte
eftersom jag inte analyserar chefers yrkeskunnande utifrån institutio-
naliseringsteori. Jag väljer trots det att översiktligt redogöra för insti-
tutionaliseringsteorin syn på handlande i relation till chefskap bero-
ende på inriktningens starka position i skandinavisk organisations-
forskning. 

Ett resultat från samtliga studier som redovisats i ovanstående
avsnitt är att chefer inte i någon större utsträckning ägnar sig åt att
skapa regelverk genom att fatta policybeslut. Det innebär dock inte att
de inte fattar beslut, istället kan det ständiga agerandet på oförutsed-
da händelser beskrivas som en ständig ström av beslut. Brunsson (1985)
menar att det som visas är att chefer använder beslutsfattande för att
agera, vilket innebär att det är mer intressant att studera besluten i
förhållande till vad som sker än enskilt.

Att en organisation agerar till följd av ett fattat beslut beror på den
grad av engagemang, motivation och positiva förväntningar som
beslutet och beslutsprocessen skapar i organisationen. Neoklassisk
organisationsteori ser organisationer som rationella och ett rationellt
beslutsfattande som att organisationen identifierar, väljer och imple-
menterar det optimala alternativet. Men sökandet efter det optimala
alternativet skapar sannolikt osäkerhet i organisationen och bidrar då
negativt till engagemang, motivation och positiva förväntningar.
Detta eftersom det i princip är praktiskt ogenomförbart att analysera
alla tänkbara alternativ och dess konsekvenser, då det skulle ta orim-
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ligt mycket resurser i anspråk, samt att analysen, om den genomför-
des, troligen skulle resultera i fler tänkbara alternativ istället för ett
enda optimalt. En beslutsprocess som strävar efter rationalitet skulle
således bygga på ofullständiga utvärderingar av olika alternativ samt
ett val mellan flera likvärdiga alternativ (Simon, 1947; Cyert & March,
1963; Brunsson, 1985).

Begreppet begränsad rationalitet används först av Herbert Simon i
boken Administrative behavior (1947). Simon, som menar att en orga-
nisation kan förstås genom beslutsprocessen, hävdar att människor är
rationella till intentionen. Men då faktorer som ofullständig informa-
tion och begränsad kognitiv kapacitet påverkar beslutsprocessen är
besluten aldrig fullständigt rationella. Det innebär bland annat att kra-
vet på ett beslut ofta är att det ska vara tillräckligt bra (satisficing) sna-
rare än perfekt. 

Cyert och March (1963) utvecklar Simons beskrivning av besluts-
fattande genom att visa att organisationen inte kan uppfattas som en
enhet. En organisation består av grupper och individer med olika mål
och verklighetsuppfattningar. En anledning till att tillräckligt bra
beslut fattas är att besluten måste omfattas av olika grupper med olika
intressen och då blir föremål för förhandling och kompromisser. Cyert
och March beskriver också hur beslutsfattande baseras på tidigare erfa-
renheter och analyser. Beslut fattas utifrån svaren på tre frågor: vilken
typ av situation är det här? Vilken typ av person är jag? Vad är passan-
de för en person som jag i en situation som den här? 

Brunsson (1985) använder begreppet begränsad rationalitet för att
beskriva en rationell beslutsprocess om målet är agerande. Om syftet
med ett fattat beslut är att någon form av aktivitet ska ske, menar
Brunsson att beslutet bör fattas på ett sådant sätt att det stärker och
underlättar agerandet. Om för många alternativ utvärderas resulterar
det troligen i flera snarlika möjliga val vilket i sin tur ökar möjligheten
att välja fel vilket sänker motivationen. Samma sak gäller utvärdering
av ett besluts konsekvenser. Om alla konsekvenser av ett beslut utvär-
deras i förväg, både de negativa och de positiva, uppstår osäkerhet och
ett motstånd mot agerande. En beslutsprocess som syftar till aktivitet
bör därför, enligt Brunsson, innehålla ett färre antal alternativ varav
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några kanske till och med är uppenbart dåliga. Detta ökar säkerheten
i valet och då också motivationen att agera. Men inte bara antalet alter-
nativ och utvärderingen av konsekvenser påverkar viljan att agera.
Även vilka som fattar beslutet och i vilket sammanhang det fattats är
påverkansfaktorer. 

Beslutsfattande kan bara förstås fullständigt om vi ser det som ett
sätt att få agerande till stånd. Då är det sällan så irrationellt som det
ser ut. Mycket av beslutsirrationaliteten kan beskrivas som aktionsra-
tionalitet vilket innebär att ett mer rationellt fattat beslut troligen inte
skulle leda till aktivitet (Brunsson, 1985).

En ideologi kan, enligt Brunsson (1985), lösa motsättningen mel-
lan det rationella beslutsfattandet och graden av aktivitet genom att
skriva in beslutet i en mening. En organisations ideologi kan förklara
varför något ska genomföras och skapar på det sättet engagemang,
motivation och positiva förväntningar. Men ideologier kan existera på
flera plan i en organisation. De kan vara personliga, gemensamma för
en arbetsgrupp eller för en hel organisation. Om den egna karriären är
en ideologi blir till exempel vissa beslut relevanta och andra inte, om
kundnöjdhet är ideologin bör kanske helt andra beslut fattas (Brunsson,
1985).

3.5 Inför fortsättningen
Anledningen till att jag valt att göra en översikt av ledarskapsforsk-
ningsområdet är att jag vill jämföra denna studies resultat med annan
forskning om ledarskap. Min empiri består av chefers berättelser och
samtal om sitt arbete och den kunskap de behöver för att kunna utöva
detta, det vill säga chefernas föreställningar om sitt eget yrkeskunnan-
de. Då syftet med min studie är att beskriva och förstå chefers yrkes-
kunnande för att därigenom utveckla kunskap om chefers arbete här-
rör sig den ledarskapsforskning som det varit fruktbart för mig att
använda till största delen från forskningstraditionen chefsarbetets
innehåll, det vill säga den tradition som empiriskt undersöker vad che-
fer gör och vilket syfte de olika aktiviteterna har. Det är därför främst
denna forskning som beskrivs i översikten. 
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Inte bara ledarskapsforskningen i stort utan även forskningsinrikt-
ningen chefsarbetets innehåll kan beskrivas som stor och mångfacet-
terad. Inriktningen har också kritiserats för att vara så inriktad på att
beskriva chefsbeteenden att teoriutvecklingen varit i det närmaste obe-
fintlig (se t ex Hales, 1999). Några gemensamma drag beskrivs dock
nedan.

Chefsarbete beskrivs som att arbeta med människor och att agera
här och nu. Det innebär att chefer föredrar att fatta beslut i enskilda
ärenden framför att arbeta med mer abstrakta eller rutinmässiga frå-
gor genom regelverk och policys (se t ex Carlson, 1951; Hales, 1986,
1999; Tengblad, 2002). 

I neoklassisk organisationsteori förutsätts information föras från
en chefsnivå till nästa, uppåt och nedåt, mellan organisationens olika
hierarkiska nivåer. Detta är ett exempel på en organisations formella
struktur. Vid sidan av den formella organisationen finns också en infor-
mell. Både den formella och den informella strukturen finns, fungerar
och måste därför användas. Chefsarbete innebär att kunna använda
och arbeta i både den formella och den informella organisationen (se
t ex Mintzberg, 2009; Sayles, 1964; Tyrstrup, 1993).

Chefsarbete innebär att ansvara för en verksamhet. Hales (1999)
menar det är just ansvaret som karakteriserar chefsarbete. Att vara chef
är att få ansvar och att utöva chefskap är att ta ansvar. Holmberg och
Tyrstrup (2010) understryker detta ytterligare genom att beskriva att
både chefer och medarbetare anser att ledarskap innebär att agera, att
ta ansvar, när något oväntat händer. 

Chefsarbetets innehåll har inte radikalt förändrats sedan de första
studierna inom området genomfördes på 1940-talet utan har visat sig
vara förhållandevist stabilt (Tengblad, 2002, 2006). Studierna har
däremot haft olika syften och dess resultat har därför tolkats på olika
sätt men de underliggande beskrivningarna av chefsarbetet är tämli-
gen lika.

I institutionaliseringsteori beskrivs hur chefer använder beslutsfat-
tandet för att agera, något som innebär att det är mer intressant att
studera beslutet i förhållande till vad som sker efter det att det är fat-
tat än som en enskild handling. Information är därför oftare en del av
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en aktionsrationell än en beslutsrationell beslutsprocess (se t ex
Brunsson, 1985).
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I det här kapitlet, som är det sista av de tre där jag redogör för min
analytiska referensram, beskriver jag feministisk ledarskapsforskning.
I de två tidigare kapitlen har jag beskrivit dels den forskningsinriktning
inom yrkeskunnande där jag placerar mig dels ledarskapsforskning
utan ett feministiskt perspektiv. Syftet med avhandlingen är att
utveckla kunskap om chefers arbete. Eftersom ledarskapsforskning
med ett feministiskt perspektiv visar att kön har betydelse för förut-
sättningarna både att få och att utöva chefskap har jag valt att även
analysera mina resultat med utgångspunkt i denna forskning. 

I kapitlets inledande avsnitt ger jag en aktuell empirisk beskrivning
av betydelser av kön på svensk arbetsmarknad i allmänhet och bank-
sektorn i synnerhet. Syftet med den här genomgången är att empiriskt
visa att kön spelar roll, för att därefter introducera den forskning som
synliggjort, tolkat och problematiserat detta faktum: feministisk
arbetslivs- och organisationsforskning. Därefter beskriver jag över-
siktligt hur den feministiska forskningen inom arbetslivsområdet växt
fram ur studier av en könsuppdelad arbetsmarknad. Jag redogör även
kort för den feministiska organisationsforskning där ledarskapsforsk-
ningen ingår som en del. Det är inget försök till en fullständig beskriv-
ning av området, syftet är endast att tydliggöra min placering inom
det. Slutligen beskrivs de studier av ledarskap som det, givet avhand-
lingens syfte, har varit fruktbart för mig att arbeta med.  

Det forskningsområde jag valt att kalla feministisk forskning
benämns också som genusforskning eller könsteoretisk forskning. Den
tidigaste forskningen inom området kallades för kvinnoforskning.
Namnbytet från kvinnoforskning skedde för att poängtera att forsk-
ningen varken är om eller av kvinnor. Istället är det betydelsen av kön
som beskrivs, tolkas och problematiseras. Genusforskning, könsteore-
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tisk forskning och feministisk forskning används oftast som syno nymer
till varandra (Wahl et al. 2011). Jag har valt feministisk forskning då
jag menar att det poängterar forskningens kritiska perspektiv. 

4.1 Betydelser av kön på arbetsmarknaden – i praktiken och 
som forskningsområde

4.1.1 En könsuppdelad arbetsmarknad
Den svenska arbetsmarknaden är tydligt könsuppdelad. Statistik från
SCB (2010) visar att ungefär lika många kvinnor som män finns i
arbetskraften,1) men de arbetar på olika ställen och med olika arbets-
uppgifter. Kvinnor arbetar till lika stor del inom offentlig som privat
sektor medan män till största delen arbetar i privat sektor. Av de tret-
tio största yrkena på arbetsmarknaden, där 58 procent av alla anställ-
da kvinnor och 35 procent av alla anställda män finns, har endast fyra
jämn könsfördelning: administratörer i offentlig förvaltning, kockar,
läkare och universitetslärare. Inte heller inom dessa yrken arbetar dock
kvinnor och män med samma saker. Administratörerna ansvarar för
olika sakområden, kockarna arbetar i olika typer av restauranger2),
läkarna har olika specialistkompetens och universitetslärarna återfinns
inom olika ämnesområden. Könsuppdelningen på arbetsmarknaden
kan beskrivas ske på tre olika plan (SOU 1996:56). Den första upp -
delningen sker mellan betalt arbete som utförs på en marknad och
 obetalt hushållsarbete. Den andra sker mellan olika yrken och arbets-
område på arbetsmarknaden. Den tredje uppdelningen sker i form av
hur olika villkor till exempel i form av lön och positioner är knutna till
olika branscher och yrken. Könsuppdelningen i form av lön betyder
till exempel att kvinnor 2008 tjänade 92 procent av mäns lön när hän-
syn tagits till att kvinnor och män har olika ålder, utbildning, arbets-
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tid, finns inom olika sektorer och tillhör olika yrkesgrupper (SCB,
2010). 

Bank, som är den bransch i vilken jag genomför min studie, är jäm-
ställd om man ser till antalet anställda. Av de bankanställda 2007 var
58 procent kvinnor och 42 procent män. Trots den jämna könsför -
delningen återfinns dock kvinnor och män även inom banksektorn i
olika yrken och med olika arbetsuppgifter. I följande presentation av
könsuppdelad statistik inom banksektorn lutar jag mig på Sophie
Linghags genomgång i avhandlingen Från medarbetare till chef – Kön
och makt i chefsförsörjning och karriär som publicerades 2009. Linghag
grundar sin genomgång på statistik från SCB och BAO3) från 2007
och 2008.

24 procent av alla anställda inom banksektorn arbetar inom
kassa/kundtjänst. I denna grupp är 78 procent kvinnor. Åtta procent
av alla anställda arbetar som privatrådgivare och fyra procent som före-
tagsrådgivare. Privatrådgivare är ett kvinnodominerat yrke, 71 pro-
cent av de som arbetar där är kvinnor. För företagsrådgivare är förhål-
landet det omvända. Där arbetar 67 procent män. Valutamäklare och
aktieanalytiker som tillsammans utgör en och en halv procent av alla
anställda är tydligt mansdominerade yrken med 81 respektive 89 pro-
cent män. Inte alla yrkesgrupper inom bank har en så tydlig könsupp-
delning som de ovan nämnda. En yrkesgrupp med jämn könsfördel-
ning är kredithandläggare, sju procent av det totala antalet anställda
arbetar där och av dem är 51 procent kvinnor och 49 procent män.
Ytterligare yrkesgrupper med jämn könsfördelning, som tillsammans
utgör tre och en halv procent av det totala antalet anställda, är pro-
duktutvecklare, jurister och controller. 

Andra könsuppdelningar är mellan heltids- och deltidsarbete, för-
äldraledighet och frånvaro för vård av sjukt barn. 82 procent av dem
som arbetar deltid, 80 procent av dem som är föräldralediga och 71
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procent av dem som är frånvarande för vård av sjuka barn är kvinnor
(BAO & Finansförbundets Jämställdhetsstatistik, 2010). 

Löneskillnader mellan kvinnor och män i bankbranschen är stora.
Den genomsnittliga lönen för kvinnor var 26 800 kronor och för män
38 700 kronor. I yrkesgruppen banktjänstemän och kreditrådgivare
tjänar till exempel kvinnor 72 procent av mäns löner (SCB, 2007). De
mansdominerade yrkena valutamäklare och aktieanalytiker är de högst
betalda med ett löneläge mellan 29 000 och 78 000 kronor. Medan de
kvinnodominerade kassa/kundtjänst och privatrådgivare är de lägst
betalda med ett löneläge mellan 18  000 och 25  000 kronor (BAO,
2007). I samtliga exempel ovan har lönerna redovisats som ett inter-
vall mellan den övre och undre kvartilen, vilket innebär att 25 procent
av de anställda i varje grupp har lägre respektive högre lön än de siff-
ror som anges . Sedan mitten av 1980-talet har den sammanlagda löne-
ökningen för gruppen män förutom vid ett fåtal tillfällen varit högre
än den för gruppen kvinnor. 2010 var löneökningen, för gruppen
 identiska tjänstemän, 3,9 procent för kvinnor och 6 procent för män
(BAO & Finansförbundets Jämställdhetsstatistik, 2010).

Även när det gäller chefspositioner är könsuppdelningen  tydlig
inom bankbranschen. På den lägsta chefsnivån inom kontorsrörelsen,
kallad bland annat kontorschef, biträdande kontorschef eller platschef,
är könsfördelningen relativt jämn, med 41 procent kvinnor och 59
 procent män (BAO & Finansförbundets Jämställdhetsstatistik, 2010).
Siffrorna bör dock analyseras utifrån kvinnodominansen inom detta
område. I de största yrkesgrupperna inom kontorsrörelsen, kassa/ -
kundtjänst och privatrådgivare, arbetar som tidigare nämnts 78 respek-
tive 71 procent kvinnor. 

Skillnaderna i andelen kvinnor respektive män på chefspositioner
är dock stora både mellan olika områden inom banken och olika
 hierarkiska nivåer. Inom områden som till exempel fondförvaltning
och aktiehandel är andelen kvinnor på chefspositioner betydligt lägre
än inom kontorsrörelsen. Samma sak gäller på högre chefsnivåer, där
andelen kvinnor sjunker markant för att på de högsta ledningsnivåer-
na vara 21 procent4). 

Banksektorn har sedan mitten av 1980-talet genomfört olika åtgär-
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der för att öka jämställdheten (Linghag, 2009). Att könuppdelningen
på chefspositioner setts som ett problem i den bank där jag genomfört
min studie visar till exempel det kvantitativa mål om ”minst 40 % av
underrepresenterat kön på samtliga chefs- och specialistfunktioner”
som sattes 1997. Målet har ännu inte uppnåtts. 2012 var 31 procent av
bankens chefer kvinnor och 69 procent män på nivåerna koncernled-
ning, svensk och baltisk bankrörelse samt nyckelpersoner5). Framför
allt har problemet med att färre kvinnor än män gör chefskarriär i
 banken adresserats i jämställdhetsarbetet. Redan 1992 beslöts att ett
ledarutvecklingsprogram för kvinnor som var första linjens chefer och
bedömdes ha potential att gå vidare i karriären skulle genomföras.
Syftet med programmet som genomfördes vid fyra tillfällen, 1994,
1998, 2001 och 2003, var att öka andelen kvinnor på högre chefsposi-
tioner. Sedan 1994 har också en kvotering till bankens lokala styrelser
skett efter principen minst 40 procent av underrepresenterat kön. 

Den feministiska arbetslivs- och organisationsforskningen har syn-
liggjort och problematiserat betydelser av kön. Forskningen, som står
på en stark empirisk grund, har synliggjort återkommande mönster i
form av vertikal och horisontell könsegregering, könsmärkning av
positioner, yrken och så vidare, samt tolkat och problematiserat hur
dessa mönster uppstår, fortlever och förändras. Jag kommer nu att 
lämna den empiriska beskrivningen av kön för att istället diskutera
hur denna tolkats och problematiserats inom forskningen. 

4.1.2 Feministisk forskning
1970-talet, när kvinnor i ökad utsträckning fick tillträde till universi-
tet och forskningsmiljöer, beskrivs ofta som den feministiska forsk-
ningens startpunkt. De nytillkomna kvinnliga forskarna upptäckte att
kvinnor och kvinnors liv och erfarenheter var osynliggjorda i veten-
skap och forskning och arbetet med att visa osynliggörandet och vad
det betyder, inleds. Den första fasen av den feministiska forskningen

93

lotta snickare: 4 | Feministisk forskning om ledarskap

4. Uppgifterna som siffrorna grundar sig på, könsfördelningen i koncernledningarna i
Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank, är hämtade från respektive företags hemsidor
i april 2012 

5. Siffrorna är hämtade från Swedbanks hemsida i april 2012

Lotta Snickares avhandling_tryckversion_Nya Johan  2012-05-08  08.45  Sida 93



kan beskrivas som ett dekonstruktionsprojekt som syftar till att visa
hur osynliggörandet av kvinnor påverkat och påverkar vetenskap och
vetenskapsteori.  Denna vetenskapskritik leder till den andra fasen,
synliggörandet eller konstruktionen, av kvinnors historia, konstnär-
skap och arbetsliv. Synliggörandet, som innebär en kunskapsproduk-
tion, leder i sin tur till en insikt om att det inte går att lägga till kvin-
nor och kvinnors erfarenheter i den etablerade forskningen och den
tredje fasen, teoriutveckling, inleds. Den tredje fasen kan beskrivas
som ett interventionsprojekt då den syftar till att förändra vetenskap
och vetenskapsteori så att även de kvinnliga erfarenheterna omfattas.
Detta innebär att problematisera kön som en grundläggande struktur
i samhället. Teoriutvecklingens utgångspunkt är att kvinnor och
 kvinnors erfarenheter är lika allmänmänskliga som män och mäns erfa-
renheter. Det går inte att bygga vidare på en forskningstradition som
utgår från att mannen är normen och lägga till ett kapitel om kvinnors
liv och historia. Synen på kön som en grundläggande struktur i alla
samhällen, i alla tider och på alla nivåer tar form (Gemzöe, 2006;
Saarinen, 1989).  

Under 1980-talet växer den inomvetenskapliga kritiken i den femi-
nistiska forskningen och resulterar i en fjärde fas. Företrädare för den
fjärde fasen menar att den feministiska forskningen i sin strävan efter
att visa vad osynliggörandet av kvinnor och kvinnors verklighet
 innebär upprepar den könsblinda forskningens misstag. Eftersom den
feministiska forskningen ensidigt bedrivits av västerländska, vita, ofta
heterosexuella, medelklasskvinnor var det de som personifierade det
vetenskapliga subjektet kvinna. Normen man riskerade att bli ersatt
med en ny norm, normen kvinna, som bara innefattade en viss sorts
kvinnor: västerländska, vita, heterosexuella, medelklasskvinnor. Den
fjärde fasen utvecklas samtidigt som, och har stora likheter med,
 postmodernismen (Gemzöe, 2006).

Det finns många likheter mellan postmodernismens och feminis-
mens vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Den feministiska forsk-
ningen har inom olika vetenskapliga discipliner visat just att kunskap
inte är neutral utan speglar en viss grupps syn på världen vid en viss
historisk tidpunkt. Men postmodernismen kritiseras av feministiska
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forskare som menar att den saknar ett maktperspektiv. De hävdar att
det inte går att beskriva verkligheten som en mängd, visserligen olika,
men likvärdiga och politiskt neutrala perspektiv. Ju mer makt en grupp
har desto större tyngd, större genomslag i vår världsbild, får det
 perspektiv de företräder. Det finns också en annan spänning mellan
postmodernism och annan feministisk forskning, kanske framför allt
den tredje fasens forskning. Skillnaden ligger i att forskare inom den
tredje fasens forskning utgår ifrån kvinnor som grupp och menar att
detta är nödvändigt för att få till stånd en förändring.  Inom postmo-
dernismen menar forskare istället att forskningen genom att utgå från
kvinnor som grupp också utgår ifrån att det finns en fastlagd kvinnlig
identitet vilket återskapar kön som kategori. (Harding, 1987; Höök,
2001; Kvande, 2003). Även om den feministiska forskningens olika
faser kan beskrivas som kronologiskt uppkomna har de inte ersatt
varandra. Alla faser finns parallellt idag även om tyngdpunkten i forsk-
ningen ligger i de två sista. 

4.2 Feministisk organisationsforskning
Könsordning är ett grundläggande begrepp inom den feministiska
forskningen. Könsordning beskriver just en ordning som utgår ifrån
kön. Hirdman (1990, 2001), som istället använder ordet genussystem,
beskriver hur könsordningen karakteriseras av två logiker, åtskillnad
och hierarki. Åtskillnad innebär att kvinnligt och manligt, kvinnor och
män, ska vara åtskilda. Medan hierarki innebär att det män gör värde-
ras högre än det kvinnor gör. Den könsuppdelade arbetsmarknad som
beskrivits ovan kan ses som en effekt av könsordningen. Den första
logiken åtskillnad innebär att kvinnor och män ska arbeta i olika bran-
scher, företag och yrken och om de befinner sig i samma yrke ska de
utföra olika arbetsuppgifter vilket visas i arbetsmarknadsstatistik (SCB
2010). Hierarki, den andra logiken, innebär att det arbete som män
utför på arbetsmarknaden värderas högre än det arbete kvinnor utför
vilket visas i skillnader i lön och andra villkor mellan kvinnodomine-
rade och mansdominerade branscher och yrken (SCB 2010). 

Den feministiska organisationsforskningens utgångspunkt är att
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beskriva, tolka och problematisera betydelser av kön i organisationer.
Gemensamt för forskningsinriktningen är att den utgår från ett pro-
cessuellt synsätt samt bygger på empiriskt grundade studier. Begreppet
könsordning utgår från detta processuella synsätt på kön, vilket
 innebär att könsordningen ses som något som ständigt görs och där-
för också kan förändras (Wahl, 1999).  

Ett processuellt synsätt på organisationer innebär att organisatio-
nens struktur och processer ses som innehållande kön. Allt som sker i
organisationen, hur uppgifter, belöningar och makt fördelas, hur män-
niskor interagerar, hur identiteter byggs är kopplat till och förklaras av
skillnader mellan kvinnor och män, kvinnligt och manligt. Kön är inte
något som läggs till något annat utan det är en integrerad del av allt
som sker i organisationen. Organisationen kan således inte heller helt
förstås utan en feministisk analys (Acker, 1990; West & Zimmerman,
1987). 

4.2.1 Fyra ingångar – ett processuellt synsätt på organisation och kön
Wahls (1992) begrepp könsstruktur är ett sätt att med statistik och
beskrivningar synliggöra könsordningen i organisationer. Könsstruk -
turen uttrycks i skillnader mellan kvinnor och män vad gäller: andel
av det totala antalet anställda, fördelning av yrken och arbetsuppgifter
samt placering i organisationshierarkin det vill säga grad av inflytande
och makt. Analysmodellen kan beskrivas tillhöra den del av organisa-
tionsforskningen som inriktas på att undersöka kön i förhållande till
organisationens struktur. Rutherford (2001) har istället valt att under-
söka kön i förhållande till organisationens kultur. I en studie av ett
flygbolag och en bank visar Rutherford åtta dimensioner i en organi-
sationskultur som på olika sätt verkar exkluderande för kvinnor.
Dimensionerna är: fysiska artefakter, könsmedvetenhet, ledarstil,
arbetstider, arbetsideologi, språk och kommunikation, informella
koder och sexualitet. 

Min beskrivning av den feministiska organisationsforskningen
kommer att koncentreras på Joan Ackers (1994, 1999) modell för att
analysera hur kön görs i organisationer. Organisationsstruktur och
organisationskultur är inte två separata delar av en organisation.
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Istället samverkar struktur och kultur både genom att kulturen för -
klarar och legitimerar strukturen och genom att kulturen uttrycks i
strukturen. Detta beskriver också såväl Wahl som Rutherford.
Anledningen till att jag valt att beskriva Ackers modell är att den redan
i modellens fyra analytiska ingångar integrerar dessa perspektiv. En
ingång är ett verktyg, metodologiskt eller analytiskt, för att under söka
hur kön görs. Acker (1999) menar att det finns fyra analytiska ingång-
ar till den organisationsvardag där kön ständigt skapas och återskapas.
De fyra ingångarna går inte att särskilja i den praktiska vardagen i en
organisation, där samverkar de och påverkar och påverkas av varandra.
De kan istället beskrivas som fyra analyskategorier. Syftet med model-
len är inte att visa att det finns könsskillnader i organisationer utan att
undersöka hur dessa könsskillnader görs. Jag har valt att utgå från
Linghags (2009) beskrivning av Ackers fyra analyskategorier som
 dagliga praktiker, symboler, interaktioner och identitetsarbete. 

Den första ingången är de dagliga praktiker som skapar könsuppdel-
ningar. Med dagliga praktiker menar Acker (1999) allt det som görs i
organisationen i syfte att organisera den. Det innebär att till exempel
rekrytering, arbetsfördelning, lönesättning, arbetstidsregler och orga-
nisering av arbetet såväl i arbetsprocesser som på ett övergripande
strukturellt plan innefattas i begreppet. Acker menar att det inte går
att särskilja den formella och den informella organisationen på det
 sättet att den formella är objektiv, rationell och därför könsneutral
medan den informella kan vara subjektiv, irrationell och ojämställd.
Hon beskriver istället hur kön görs både i den formella och i den infor-
mella organisationen samt att dessa båda samspelar och påverkar och
påverkas av varandra. En organisationsstruktur som värdering av oli-
ka arbeten och arbetsuppgifter döljer subjektiva värderingar under en
objektiv och könsneutral yta, menar Acker. Till exempel kan kriterier
för arbetsvärdering ses som vridna till förmån för chefskap. Detta
genom att de uppgifter som räknas som chefsarbete är de som värde-
ras högst. Chefens ansvar för avdelningens budget värderas till exem-
pel som ett större och tyngre ansvar än lärarens ansvar för trettio barns
utveckling.  På samma sätt beskrivs chefens arbete som komplext
medan sekreterarens, som arbetar med flera avdelningar och chefer,
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inte gör det. Genom att undersöka den dagliga praktik som värdering,
och därmed tilldelning av lön och övriga förmåner, av arbete utgör
kan görandet av kön således synliggöras. 

Nästa ingång för att undersöka hur kön görs i organisationer är
enligt Acker (1999) symboler. Symbolerna uttrycker och synliggör
organisationskulturen i till exempel namn på yrken, möten och grup-
per, arbetskläder och klädkoder, belöningar som presenter, konferens-
resor och utbildningar, lokalernas utformning samt bilder på väggar
och i säljmaterial och årsredovisningar. Symbolerna visar vilka som
ska jobba i organisationen och vad de ska de göra.  Det innebär att
symbolerna legitimerar organisationens köns- och maktordning samt
gör den naturlig. 

Interaktioner är, enligt Acker (1999), en tredje ingång till att under-
söka könsgörande. Med interaktioner menar Acker alla de tillfällen
när människor i organisationen möts och på olika sätt interagerar.
Interagerande innefattar hur möten sker, det vill säga hur makt -
allianser och olika undergrupper skapas samt hur dessa inne- och
 utesluter olika individer och grupper i organisationen. Men det  inne -
fattar också vad människor interagerar runt i form av till exempel
 förhandling och beslut om vem som ska utföra vilka uppgifter och hur
dessa uppgifter ska utföras. Kön kan vara integrerat i positioner i en
organisation och på så sätt påverka förväntningarna på hur dessa
 positioner förväntas interagera med andra positioner i organisatio-
nen. Ett exempel är sekreteraren som förväntas interagera på ett under-
ordnat och respektfullt sätt i förhållande till sin chef.

Ackers (1999) sista ingång är identitetsarbete. Identitetsarbete
beskrivs av Acker som att få ihop de motstridiga förväntningar på kön
som finns i en organisation till en förstålig helhet.  Det innebär att
individen dels måste tolka vilket beteende som är lämpligt på en viss
position och sedan forma sin egen identitet så att den överensstämmer
med detta beteende. Acker (1994) beskriver till exempel hur anställda
på ett bankkontor upplevde att de förväntades möta kunder på ett
lugnt och vänligt sätt oavsett vilka de yttre omständigheterna på
 kontoret var. De kvinnor som arbetade på kontoren ansåg att kvinnor
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var bättre på att visa detta beteende även i stressiga situationer med
långa köer och besvärliga kundärenden.  Identitetsarbetet resulterade
således i att de kvinnor som arbetade med spontankunder på bank-
kontor ansåg att de passade särskilt bra för just det arbetet eftersom de
var kvinnor.

4.2.2 Doing gender
Det processuella synsätt på kön som är den feministiska organisations-
forskningens utgångspunkt ansluter till det övergripande vetenskap -
liga synsättet socialkonstruktionism (se t ex Berger & Luckman, 1966).
Socialkonstruktionismens teoretiska utgångspunkt, att verkligheten
konstrueras kontinuerligt i det sociala samspelet mellan människor,
används redan på 1970-talet inom den feministiska organisationsforsk-
ningen genom att forskare som Rubin (1975) och Kessler och McKenna
(1978) formulerar att kön görs i relationer och processer. Däremot får
inte det processuella synsättet något riktigt genomslag i den feminis-
tiska organisationsforskningen förrän tio år senare (Korvajärvi, 2003;
Kvande, 2003; Linghag 2009). 

Kvande (2003) beskriver hur ett paradigmskifte inom den tredje
fasens forskning i mitten av 80-talet resulterar i en uppdelning i anting-
en liberal feminism eller radikal- och marxistisk/socialistisk feminism.
Liberalfeministerna utgår från ett aktörsperspektiv i forsknings -
studierna medan radikal- och socialistisk/marxistisk feministisk forsk-
ning inriktar sig på strukturerna. Det innebär att forskningen delas
upp i ett perspektiv som beskriver individers handlingsutrymme som
begränsat av könsroller och ett som beskriver det som begränsat av
strukturer. Hur dessa två, aktörer och strukturer, samverkar beskrivs
däremot inte (Kvande, 2003). Framför allt inom organisations -
forskningen ses detta som begränsande för teoribildningen både på
mikro- och makronivå. Det är mot denna bakgrund framväxten och
det starka genomslaget för det processuella synsätt på kön och organi-
sationer som kallas doing gender eller att göra kön kan ses (Linghag,
2009). 

Artikeln Doing Gender av Candace West och Don Zimmerman
(1987) som beskriver hur kön skapas i samspel mellan människor
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beskrivs ofta som startpunkten för Doing gender perspektivets utveck-
ling i slutet av 1980-talet. Doing gender innebär enligt West och
Zimmerman att kön görs av individer, främst i relationer med andra
individer men också enskilt. Från det att en människa föds till dess att
hon (eller han) dör tränas hon (eller han) i att göra sitt kön. Att göra
rätt belönas och att göra fel bestraffas. Men trots denna träning blir
könet aldrig något som är. Det fortsätter att vara något som görs, även
om det görs så ofta att det sker automatiskt. Gherardi (1995) beskri-
ver hur könsgörandet bildar mönster, strukturer, som i sin tur påver-
kar vårt görande. Detta eftersom de könsspecifika mönstren uppfattas
som en följd av det biologiska könet och till exempel används för att
förklara skeenden på såväl individ-, organisation- och samhällsnivå.
Men görandet återskapar inte bara mönstren, det sker hela tiden i
 förhållande till mönstren på det sätt att det antingen återskapar eller
bryter dem. Det automatiska könsgörandet sker i enlighet med mönst-
ren, i ett återskapande av dem, medan ett medvetet görande antingen
kan återskapa eller bryta mönstren (Gherardi, 1995).

Kvande (2003) beskriver skillnaden mellan Doing gender ansatsen
och tidigare forskningsansatser med metaforen: kön som substantiv,
kön som adjektiv och kön som verb. Kön som substantiv innebär att
könet är. Det finns färdigt för forskaren att undersöka. Det gäller bara
att hitta det och beskriva det på rätt sätt. Människan är antingen bio-
logisk kvinna eller biologisk man, vilket innebär att hon eller han, utan
yttre eller inre påverkan, kommer att uppvisa de beteenden som kopp-
las till kvinnor respektive män. Det biologiska kön en människa föds
till förklarar alla aspekter av människans senare liv. Könet som adjek-
tiv innebär att människan har sitt kön. Det biologiska könet är en fast
kategori, men ovanpå det ligger ett kulturellt kön, en könsroll. Kvinnor
och män har olika erfarenheter, har lärt sig att agera på olika sätt och
har därför gjorts olika. Detta är enligt Kvande ett vanligt synsätt inom
forskning om kvinnor och ledarskap och används för att visa att kvin-
nor och män har olika kompetenser inom chefsyrket. Kön som ett verb,
innebär att kön görs. Det finns inget naturligt kön som kommer fram
om vi bara tillåter det. Kön är inte något som vi är eller har utan något
som vi gör – en aktivitet och en social dynamik. 

100

lotta snickare: 4 | Feministisk forskning om ledarskap

Lotta Snickares avhandling_tryckversion_Nya Johan  2012-05-08  08.45  Sida 100



Gherardi (1994) vill lägga till en dimension i definitionen av att
göra kön. Hon menar att vi gör kön på två sätt, genom att agera och
genom att tänka. Båda typerna av kön görs, konstrueras socialt. Men
om den första typen av kön, den vi ständigt gör i vår vardag, utförs i
ett oavbrutet flöde av återskapande och/eller förändring och därmed
är relativt lätt att synliggöra och omförhandla, är den andra typen, att
tänka kön, mer trögrörlig och svårförändrad. När vi gör kön genom
att tänka består de mönster, den struktur, vi relaterar till och därmed
återskapar eller förändrar, av kulturella arketyper. Det är svårare att se
det tankemässiga könsgörandet, mönstren ses som universella kon-
struktioner, oberoende av historisk tid eller kultur och därför också
svårare att omförhandla. Det innebär att det kön vi gör genom att tän-
ka blir mer stabilt och svårförändrat än det kön vi gör via handlingar
(Gherardi, 1994). 

Kvande (2003) menar att doing gender inriktningens stora genom-
slag kan förklaras av att den löser de problem som uppdelningen i
antingen ett aktörsperspektiv eller ett strukturalistiskt perspektiv
 skapat genom att den möjliggör för forskaren att samtidigt studera
både individ och struktur samt hur dessa samverkar. 

Flera av de studier som diskuterats ovan har genomförts i bank-
branschen det vill säga den bransch där denna studies empiri är häm-
tad. Den modell som utvecklats av Acker (1994, 1999) för att synlig-
göra hur kön görs i organisationer bygger på studier av svenska ban-
ker. Likaså har den studie Rutherford (2001) bygger sin teori om åtta
dimensioner i en organisationskultur som verkar exkluderande för
kvinnor genomförts i en bank och ett flygbolag. I nästa avsnitt,
 feministisk ledarskapsteori, kommer jag också att till exempel redo -
göra för studier av Halford et al. (1997) och Linghag (2009) som båda
studerat karriärutveckling i bank. Med beskrivningen vill jag visa den
nära koppling mellan empiri och teoriutveckling som utmärker det
feministiska organisationsforskningsområdet. 
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4,3 Feministisk ledarskapsforskning
Forskningen om ledarskap och kön är en del av den feministiska orga-
nisationsforskningen och den beskrivning av området och dess olika
utvecklingsfaser som getts ovan gäller därför även för ledarskapsstudi-
erna. I inledningen till denna avhandling beskrivs utvecklingen av
forskningsområdet med utgångspunkt i Wahl et al. (2011). I det här
avsnittet kommer jag att redogöra för de studier som det med utgångs-
punkt i avhandlingens syfte varit värdefullt för mig att arbeta med. 

4.3. 1 Kvinnor, män och chefskompetens
De första forskningsstudierna med inriktning mot ledarskap och kön
innebar att kvinnor lades till som kategori inom ledarskapsforsk -
ningen. Kvinnor på olika chefspositioner fokuserades. Hur var de? Vad
gjorde de? Klarade de av arbetet? Utförde de arbetet på samma sätt
som män eller på ett annat ”kvinnligt” sätt? Hur kom det sig att de
hade blivit chefer? Wahl (1998) sammanfattar kritiken mot denna
inriktning med att den inte har någon teoretisk grund. Utan förståel-
se av hur kön görs, i samhället, i organisationer och i individer, blir
studiernas resultat med nödvändighet att kvinnor beskrivs som brist-
fälliga i förhållande till män. Det sätt män gör karriär eller utövar chefs-
kap på blir normen, något som kvinnor är sämre på att uppnå. Wahl
menar att de studier som utifrån en teoretisk grund om hur kön görs
undersökt hur kvinnor och män i chefsställning utför sitt arbete visar
inga eller mycket små skillnader i verkligt beteende mellan kvinnor
och män på chefspositioner. Möjligen är kvinnor i chefsställning något
bättre på intern kommunikation än män i chefsställning. Men denna
skillnad kan förklaras med att kvinnor då de förväntas vara duktiga på
kommunikation får denna typ av uppgifter i större utsträckning än
män och därför också blir duktigare på dem. Wahl menar dock att det
är svårt att dra några slutsatser av studiernas resultat då kvinnor och
män, så länge det antalsmässiga förhållandet innebär att kvinnor är i
minoritet, utövar chefskap under olika villkor. Medarbetare, kolleger
och chefer har olika förväntningar på kvinnor och män vilket innebär
att exakt samma beteende tolkas på olika sätt och får olika konsekven-
ser beroende på kön. Kvinnor och män på chefspositioner bemöts och
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bedöms på olika sätt där män är norm och kvinnor jämförs med
 normen vilket kan påverka sättet att utföra arbetet (Wahl, 1996, 1998). 

I sin studie Könsstrukturer i organisationer (1992) visar Wahl hur
kvinnlighet i organisationer skapas i interaktionen mellan de villkor
som kvinnor möter och deras eget agerande. Kvinnorna i studien upp-
levde både direkt och indirekt diskriminering men de beskrev också
hur de blev positiv särbehandlade främst genom att de fick större upp-
märksamhet och lättare blev ihågkomna och igenkända. Även positiva
reaktioner på att de inte uppfyllde de negativa förväntningarna som
fanns på kvinnor i chefsposition beskrevs. Kvinnorna ansåg också att
kvinnor agerade på andra sätt än män i organisationen och att detta
var en positiv sak med att vara kvinna. Det annorlunda beteendet
beskrevs till exempel som avsaknad av prestige, ett annat sätt att kom-
municera, andra erfarenheter vilket innebar ett annat sätt att se på vis-
sa frågor samt utgångspunkt i en annan rationalitet, en ansvarsratio-
nalitet. Wahl beskriver hur andra förväntningar också innebär andra
möjligheter att agera. Att kvinnor förväntas vara bra på att kommuni-
cera och hantera känslor skapar till exempel ett utrymme för kvinnor
att vara det. 

Men inte bara villkoren för att utföra chefsarbete skiljer sig år mel-
lan kvinnor och män. Samma skillnader finns också i möjligheterna
att erhålla en chefsposition. Holgersson (2003a) visar i sin studie av
rekrytering av företagsledare hur en grundläggande föreställning i
rekryteringsprocessen är att den som ska rekryteras är en man. För att
ses som duglig bör en kandidat förutom tidigare framgångar, hängi-
venhet i arbetet och en socialt accepterad livsstil också ha en familj
med fru och barn. Normen för en företagsledare är således en borger-
lig heterosexuell man som lever i ett traditionellt manligt livssamman-
hang. Holgersson kallar denna konstruktion av företagsledare för
näringslivsfantomen och visar vidare hur könsmärkningen av  ledar -
skap som manligt innebär att kvinnor konstrueras som olika och
 bristfälliga ledare. Oavsett hur kompetensen för företagsledning omde-
finieras, menar Holgersson, så sker detta inom ramen för köns -
ordningens principer om isärhållande och över- och underordning.
Där kvinnor och män förväntas göra olika saker och det män gör vär-
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deras högre än det kvinnor gör. Det innebär att varje omdefiniering
också utesluter kvinnor.

Samma skillnad i villkor gäller även på lägre chefspositioner.
Halford et al. (1997) visar i en studie av bland annat karriärvägar i
bank hur karriärmöjligheter är beroende av kön men oberoende av ett
karriärstrategiskt beteende. Män gör karriär i betydligt större  om -
fattning än kvinnor men det beror inte på att de har haft en karriär-
strategi. Istället beskriver männen sin karriärväg som beroende på till-
fälligheter. Resultaten utvecklas av Linghag (2009). I en studie av
potentiella ledare beskriver Linghag hur chefskompetens bedöms på
olika sätt hos kvinnor och män, där kvinnor anses ha begränsad poten-
tial medan män anses ha obegränsad.

4.3.2 Möjlighet, makt och antal 
En förklaring till skillnaderna i villkor är den antalsmässiga struktu-
ren det vill säga att vara i majoritet respektive minoritet. Eftersom
kvinnor har varit, och fortfarande är, i minoritet på chefspositioner
(se t ex SCB På tal om kvinnor och män, 2010) innebär det olika vill-
kor för kvinnor och män. En av de tidigaste studierna som visade det-
ta är Rosabeth Moss Kanters (1977) Men and Women of the Corporation.
Kanter visar i studien hur mäns och kvinnors beteenden i organisatio-
ner påverkas av vilken position i organisationen de befinner sig på.
Hon identifierar tre förklaringsvariabler: möjlighetsstrukturen, makt-
strukturen och antalsstrukturen.
Möjlighetsstrukturen innebär att vilka möjligheter i form av till exem-

pel karriär, utveckling och belöning en viss position i organisationen
innehåller påverkar beteendet hos den person som innehar positio-
nen. Om det är en position med små möjligheter att gå vidare och
utvecklas anpassar personen sina förväntningar och ambitioner till
detta samt blir osäker på sin kompetens. En position med stora
 möjligheter att gå vidare och utvecklas påverkar på motsatt sätt.
Förväntningar, ambitioner och även tron på den egna kompetensen
höjs hos den person som innehar positionen. En person som ser sig
placerad på en position med stora utvecklingsmöjligheter identifierar
sig också med och söker sig till personer på högre positioner i organi-
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sationen bland annat för att genom kontakter utvidga sin maktbas.
Kanter beskriver hur detta innebär att möjlighetsstrukturen skapar
nedåtgående respektive uppåtgående spiraler i organisationen. De med
små möjligheter att gå vidare uppträder på ett sätt som ytterligare mins-
kar deras möjligheter medan de med stora möjligheter uppträder på
ett sätt som ytterligare ökar deras möjligheter. Då positioner med små
utvecklingsmöjligheter oftast innehas av kvinnor medan de med stora
utvecklingsmöjligheter oftast innehas av män innebär detta att ett
beteende påverkat av position misstas för ett beteende påverkat av kön. 

Men även maktstrukturen, det vill säga en persons möjligheter att
mobilisera resurser för att utföra ett effektivt arbete i organisationen,
påverkar beteendet. Maktstrukturen består av både formella och infor-
mella faktorer. De formella är till exempel graden av rutinarbete, hur
synligt och centralt arbetet är i organisationen och medarbetares
 förflyttningsmöjligheter medan de informella är allianser med chefer,
kolleger och medarbetare. Personer med liten makt har ofta en mer
direkt auktoritativ ledarstil för att därigenom försöka behålla den makt
de trots allt har. De tenderar att kritisera och kontrollera detaljer i det
av medarbetarna utförda arbete, hålla tillbaka medarbetare istället för
att utveckla dem samt vara osäkra och ta lite talutrymme i kontakter
med överordnande. Medan personer med mycket makt har en mer
stödjande och delegerande ledarstil. De tenderar att vara mindre
detaljstyrande, ger medarbetarna möjligheter att utvecklas och ses
 därför av medarbetarna som hjälpande istället för hindrande. Detta
innebär att personer med mycket makt, ofta män, är mer omtyckta i
organisationen än de med lite makt, ofta kvinnor.  

Den sista variabeln handlar om antal. Kanter menar att köns -
segregeringen i organisationer på nästan varje position innebär ett
majoritets-minoritetsförhållande. På chefspositioner där kvinnor är i
minoritet får det tre strukturella effekter: synlighet, kontrast och
 assimilering. Synlighet förklaras som att kvinnor på chefspositioner,
eftersom de är i minoritet, blir mer synliga än män på chefspositioner.
Att vara synlig och få uppmärksamhet är delvis positivt men nack -
delarna överväger enligt Kanter. Synligheten innebär en ökad press
att prestera och att göra rätt. Det senare medför en begränsning av
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handlingsutrymmet, där det bland annat blir svårare att handla utan-
för regelverken. Att vara i minoritet innebär också att prestationer blir
mer synliga. Minoriteten måste prestera lite bättre än majoriteten för
att bevisa sin kompetens. Om en representant för minoritetsgruppen
presterar mycket bättre innebär det dock att majoritetsgruppen hotas.
En annan effekt av synligheten är att minoriteten vid ett misslyckan-
de ses som representant för sin grupp. Ett misslyckande bekräftar att
minoritetsgruppen inte klarar av den typen av arbetsuppgifter. Om en
representant för minoritetsgruppen däremot lyckas ses det som ett
undantag. Då det annars inte skulle gå att förklara att inte fler repre-
sentanter för minoritetsgruppen hade dessa positioner.

Med kontrast menar Kanter att närvaron av minoriteten synliggör
och hotar det majoriteten har gemensamt. Ett vanligt mönster då är att
skillnaderna mellan minoriteten och majoriteten betonas och att mino-
riteten måste visa sin lojalitet med majoriteten till exempel genom att
skratta åt skämt om minoritetsgruppen, att vara den som stänger ute
fler representanter från minoritetsgruppen, en så kallad gatekeeper,
samt att avstå ifrån eller inte visa ambition att gå vidare i organisatio-
nen.

Assimilering innebär enligt Kanter att minoriteten inte tillåts vara
individer. Kvinnor på chefspositioner ses som ”kvinnliga chefer” och
bemöts och bedöms därför utifrån stereotyper och generaliseringar
om kvinnor medan männen i chefsposition bemöts och bedöms som
individer. 

Kanter har kritiserats för att som strukturalist inte ha ett medvetet
perspektiv på makt och kön i sin studie (se t ex Kvande & Rasmussen,
1990; Cockburn, 1990). I Kanters beskrivning kopplas skillnaderna
mellan könen till skillnader i möjligheter, makt och antal. Senare
 studier har visat att arbetsplatser där män är i minoritet inte uppvisar
samma mönster som de Kanter beskriver. När minoritetsgruppen
består av män gör de istället snabbare karriär, når snabbare chefsposi-
tioner, än majoritetsgruppen kvinnor (Hultin, 2003; Kvande 2002;
Williams, 1992; Wingfield, 2009). Jag menar dock att det med en
 medvetenhet om denna, senare forsknings resultat fortfarande är både
möjligt och intressant att använda Kanters resultat i en analysram. 
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4.3.3 Chefsskap könsmärkt för män?
Könsmärkning är ett begrepp som används för att beskriva hur något,
en arbetsuppgift, ett arbete eller en position, förknippas med ett visst
kön (Wahl et al. 2011). Calas och Smircichs (1991) visar genom en
dekonstruktion av fyra klassiska ledarskapsstudier hur ledarskap köns-
märkts via definitionen av ledarskap som rationalitet och mannen som
rationell. De beskriver ledarskap som ordnandet av relationer mellan
män. Acker (1992) använder begreppet könsmärkta substrukturer för
att beskriva hur könsrelationer i samhället speglas i könsrelationer i
organisationer. Substrukturerna uttrycks i arbetets organisering
genom till exempel arbetstider, arbetsplatsens fysiska utformning och
mötesstruktur. Kärnan i arbetets organisering är åtskillnaden mellan
arbetet och det privata livet. I åtskillnaden finns också en hierarki där
arbetet och dess krav ska prioriteras före allt annat. Detta innebär att
arbetaren konstrueras som en kropp utan reproduktivt- eller omsorgs -
ansvar. En man, med en eller flera kvinnor som tar hand om hans
kropp, barn och liv utanför arbetet, är så nära idén om arbetaren det
går att komma. 

Halford et al. (1997) menar att bilden av att arbetet i en organisa-
tion ska utföras trettiofem eller fler timmar i veckan mellan klockan
nio och klockan fem är så stark att alla avsteg anses omöjliggöra en
karriär. Detta innebär till exempel att ett aktivt föräldraskap inte går
att förena med karriärambitioner då all form av ledighet för att ta hand
om barn bryter mot normen att arbetet ska prioriteras först. I en stu-
die av en bank visar Halford hur karriärvägarna förändrats och att
kvinnor i större omfattning fått tillgång till dessa. Men det är inte alla
kvinnor som har tillträde till karriärvägarna. Den tidigare uppdelning-
en mellan de som gör karriär och de som stannar på lägre positioner i
organisationen gick tidigare mellan män och kvinnor. Nu går den
 istället rakt igenom gruppen kvinnor, det vill säga mellan kvinnor utan
barn och kvinnor med barn. Att karriärvillkoren i moderna organisa-
tioner har förändrats innebär således inte, enligt Halford, att kvinnor
och män har fått samma karriärmöjligheter. Chefer kan inte längre
förklara och försvara sin position och sina privilegier med faktorer som
kön, ålder, etnicitet, erfarenhet eller senioritet. Den accepterade
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 förklaringen är nu stället kompetens att nå vissa mål. Kompetens
beskrivs bland annat som att arbetet prioriteras framför alla andra
 åtaganden. Detta kan, då kvinnor och män har olika villkor i privat -
livet, rent praktiskt avskilja kvinnor från chefsarbete, menar Halford.
Men det är framför allt föreställningar om kvinnor och män som stäng-
er kvinnor ute. Kvinnor förutsätts ha och prioritera ett omsorgsansvar
som omöjliggör för dem att prioritera arbetet. Den aktiva fria mannen
ställs mot den passiva omsorgsbundna kvinnan. Kvinnor kan göra
chefskarriär, med villkoret att de accepterar den, fortfarande manliga,
chefsdiskursen.

Halfords studie genomfördes i Storbritannien vilket innebär att
informanterna omfattas av delvis andra villkor för till exempel
föräldra ledighet och barnomsorg än i Sverige. Halfords resultat bekräf-
tas dock i studier som genomförts i en svensk kontext. Till exempel
beskriver Holgersson (2003a) hur en vd position kräver en ”högtole-
rant familj” (Holgersson, 2003a s 159) . Familjens tolerans är både
 passiv och aktiv det vill säga den innebär både att acceptera vd:ns tota-
la hängivenhet i arbetet och att delta i representation för företagets
räkning eller byta boendeort för att vd:s arbete kräver detta. Höök
(1998, 2001) beskriver på samma sätt hur moderskap konstrueras i
motsats till ledarskap (1998, 2001). Genom att betona en kvinnas roll
som mamma och fru synliggörs kvinnans olikhet i den dominerande
manliga chefsdiskursen, menar Höök. Män anses göra karriär för
 barnens skull eftersom mannens roll är att garantera familjens materi-
ella välfärd. Medan kvinnor anses göra karriär på bekostnad av barnen
då kvinnans roll är omsorgsgivarens (Höök, 1998 s 102). Hultin (2003)
visar i en longitudinell studie av svenska företag och organisationer
hur män har bättre karriärmöjligheter än kvinnor i kvinnligt domine-
rande yrken och arbetsgrupper medan kvinnor och män har samma
karriärmöjligheter i manligt dominerade grupper. De utestängande
mekanismerna finns enligt Hultin innan kvinnorna kommer i de posi-
tioner där de kan göra karriär inom manligt dominerande områden.
Hultins bekräftar på så sätt Halfords resultat att skiljelinjen mellan
möjlighet att göra karriär eller inte, inte längre går mellan gruppen
kvinnor och gruppen män, utan inom gruppen kvinnor. 
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4.3.4 Den synliga kvinnan och osynliga mannen
Höök (2001) visar i en studie av ett ledarutvecklingsprogram med
 könsutjämnande syfte hur programmet kan förstås som en arena för
konstruktion av ledarskap och kön. Då det finns en överensstämmelse
i konstruktion av manlighet och konstruktion av ledarskap präglas
ledarskap av en manlig norm. Normen uppfattas som könlös och
 därmed neutral och objektiv. Det innebär att det finns en överensstäm-
melse mellan man och ledare som konstruktioner i praktiken medan
de på en diskursiv nivå är fristående. Män bemöts och bedöms som
individer och tillåts vara inbördes olika som ledare samtidigt som de
ses agera utifrån en objektiv norm. Medan kvinnor konstrueras som
bärare av kön vilket innebär att de antingen ses som bristfälliga ledare
eller som komplementära till männen på ledarposition. 

Män kan således konstruera ledarskap utifrån en centrumposition
medan kvinnors konstruktion görs från en perifer position, ett utan-
förskap. Kvinnor kan från den perifera positionen hantera motsägelsen
mellan kvinnlighet och ledarskap genom anpassning eller avstånds -
tagande till den manliga centrumkonstruktionen. Utifrån den alterna-
tiva diskurs som skapas i ledarutvecklingsprogrammet börjar kvinnor
konstruera ledarskap utifrån en centrumposition. Detta innebär både
ett ifrågasättande och ett återskapande av den befintliga ledarskaps -
diskursen. 

Höök beskriver också hur några av kvinnorna inledningsvis var skep-
tiska till att delta i ett ledarutvecklingsprogram för enbart kvinnor. De
strävade i sitt arbete efter att inte bli bedömda som kvinnor utan som
kompetenta chefer och menade att deltagandet i programmet motver-
kade detta syfte. När programmet avslutades var samtliga deltagare
dock mycket positiva till upplägget med enbart kvinnor. Höök visar
hur förflyttningen från att ständigt vara i minoritet på grund av sitt kön
till att tillhöra majoritetsgruppen innebar att kvinnorna inte längre sågs
som representanter för sin grupp utan tilläts vara individer. Som med-
lemmar i majoritetsgruppen behövde de således inte förhålla sig till sin
könstillhörighet. En konsekvens av detta är att så länge kvinnor är i
minoritet på chefspositioner måste de där emot på olika sätt i olika situa-
tioner förhålla sig till könstillhörigheten. 
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I en studie av en ledningsgrupp där kvinnor är i majoritet visar Wahl
(1999) att detta har betydelse för både könsordningen i organisatio-
nen och konstruktionen av ledarskap. Gruppen som består av fem
kvinnor och tre män leds av en av kvinnorna. Studien visar hur sam-
hällets könsordning och organisationens könsordning samspelar,
menar Wahl. I samhällets könsordning är kvinnor underordnade men
i den lokala könsordningen i den organisation som studeras är  kvin-
nor överordnade. Kvinnors underordnade position i samhällets köns-
ordning innebär, enligt Wahl, negativa beskrivningar av kvinnor och
ledarskap. I organisationen, där kvinnor har en överordnad position,
omformas de negativa föreställningarna från en ”brist” hos kvinnor
till ett ”överskott” på kvinnlighet i organisationen. Nya konstruktio-
ner av ledarskap uppstår i organisationen när könsordningen bryts,
menar Wahl. De nya ledarskapskonstruktionerna sker dock i relation
till den könsblinda ledarskapsdiskursen.

Linghag (2009) visar i en studie av ett ledarutvecklingsprogram för
potentiella chefer i en svensk bank hur omsorgen om könsneutralitet,
med till exempel jämn könsfördelning i deltagargruppen och köns -
neutrala namn i olika övningar, gör kön frånvarande. Det är tydligt att
kön finns i programmet, menar Linghag. Till exempel byter några av
deltagare kön i ett av programmets rollspel. Men då kön inte proble-
matiseras av vare sig deltagare eller programledning medför den blan-
dade bilden där kön både finns och inte finns att betydelsen av kön i
förhållande till ledarskap döljs.   

Wahl et al. (1998) beskriver tre strategier som används av kvinnor
för att hantera könsordningen på ledarpositioner. Den första benämns
som den könsneutrala. Strategin innebär att kvinnan förnekar att kön
har betydelse i organisationen samt framställer sig själv som köns -
neutral. Strategin kan vara framgångsrik på så sätt att den bidrar till
att kvinnan ses som en kompetent chef istället för en kvinnlig chef.
Dock innebär den både att kvinnan inte kan framställa sig som en hel
person och att kvinnan i organisationen kan bli anklagad för att för -
neka sin kvinnlighet. Nästa strategi är den positiva, det vill säga att
som kvinna framhålla skillnader mellan män och kvinnor som något
positivt. Att ett speciellt kvinnligt ledarskap eller speciella kvinnliga
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egenskaper behövs som komplement till ett manligt ledarskap och
manliga kompetenser. Den positiva strategin innehåller inget
maktperspektiv och innebär att kvinnans handlingsutrymme i organi-
sationen begränsas till det som definieras som kvinnligt. Den tredje
strategin kallar Wahl för omvärldsstrategi. Med omvärldsstrategin
 bryter kvinnan könsordningen i organisationen vilket innebär att mot-
stånd mobiliseras. Med denna strategi begränsas dock varken kvin-
nans handlingsutrymme i organisationen eller möjligheten att agera
som en hel person. Omvärldsstrategin innebär att kvinnan använder
sin kunskap om könsordningen för att analysera den egna situationen
och organisationen. 

Den feministiska forskningen har genom sin kritiska granskning av
de dominerande forskningstraditionerna visat hur män setts som norm
och därför osynliggjorts som kategori. Hearn (1998) menar att man-
nen inte bara varit osynlig inom forskning och teoribildning utan även
i de organisationer han dominerat. Den kritiska mansforskningen kan
beskrivas ha sin utgångspunkt i viljan att synliggöra vad det innebär
att vara man, att synliggöra mannen som kön (Connell, 1999; Kimmel,
1999). Collison och Hearn (1994) menar att manlighet samtidigt som
det är centralt för konstruktionen av ledarskap är osynligt inom ledar-
skapsforskningen. Att män är ledare och att de egenskaper som ses
som  manliga är samma egenskaper som ses som bärande i utövande av
ledarskap är genomgående i samtliga inriktningar av ledarskapsforsk-
ningen. Såväl Scientific Management som Situationsanpassat ledar-
skap eller Karismatiskt ledarskap bygger alla på idén om ledaren som
man.  Collison och Hearn (1994) identifierar hur olika konstruktioner
av manlighet kopplas till olika konstruktioner av ledarskap. De be -
skriver fyra olika ledarskapspraktiker: auktoritarism, paternalism,
entreprenörialism och karriärism. Auktoritarism bygger på en brutal
och aggressiv manlighet och ledarskapet utmärks av intolerans mot
oliktänkande, avståndstagande från dialog och debatt och styrande via
makt, kontroll och lydnad. Genom att ta avstånd från personer och
grupper som inte uppvisar samma aggressiva maskulinitet bekräftar
de som utövar en auktoritaristisk ledarstil sin makt. Paternalism byg-
ger istället på bilden av ledaren som den goda fadern. Maktutövningen
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är endast till för de anställdas bästa. Den paternalistiske ledaren utövar
och behåller makten genom att det moraliska värdet av samarbete,
 vikten av förtroende och det ömsesidiga beroendet i hierarkiska rela-
tioner framhålls. Att ta avstånd från kvinnor och identifiera sig mot
andra män är nödvändigt för ledare inom denna praktik. Om de två
tidigare beskrivna ledarstilarna kan ses som omoderna är entrepre -
nörialismen en mer nutida ledarskapspraktik. Entreprenörialismen ser
näringsliv och organisationer som byggda på konkurrens och ledar-
skapskulturen bygger på hög arbetstakt, långa arbetsdagar, geografisk
rörlighet och ständiga deadlines. Ekonomisk effektivitet och kvantita-
tiva mål prioriteras framför kvalitativa mål och andra värden. Kvinnor
ses inte som möjliga ledarskapskandidater då de inte antas kunna
 prioritera arbetet före det privata livet. Om entreprenörialismen har
en konkurrensinriktad inställning till näringsliv och organisationer
har karriärismen endast fokus på den egna karriären och därmed kon-
kurrens med andra män i karriären. Karriärismen utmärks av själv-
upptagenhet och självhävdelse och även om karriäristen är villig att
arbeta mycket och prioritera arbete före privatliv är det inte resultatet
av arbetet som är det viktiga utan hur den egna karriären påverkas.
Även här utesluts kvinnor då de inte anses kunna prioritera arbete före
familj. Collison och Hearn hävdar också att män ofta bygger informel-
la relationer, baserade på traditionellt manliga intressen, på arbets-
platsen. Relationerna, som ofta överskrider organisationens gränser,
är ett identifikationsarbete. Män identifierar sig med andra män med
makt samtidigt som de tar avstånd från kvinnor och män utan makt.
Collison och Hearn sammanfattar ledarskapspraktiker och informella
relationer i begreppet multipla maskuliniteter och menar att den sto-
ra variationen i utövandet av ledarskap samt i relationerna mellan män
i organisationer döljs genom att männen ses som norm både för den
dugliga arbetaren och för ledaren. Att män i chefsställning inte under-
sökts utan setts som norm inom forskningen har inneburit att kvinnor
konstrueras som bristfälliga chefer. 

Fogelberg Erikssons (2005) studie av manliga chefer på olika nivå-
er i ett verkstadsindustriföretag visar tre dominerande ledarskaps -
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maskuliniteter. Fogelberg Eriksson kallar dem för bygdens son, fadern
och den hängivne. Den första ledarskapsmaskuliniteten, bygdens son,
har nära relationerna både till den ort där företaget finns och till före-
tagets äldre chefer. Relationerna till de äldre cheferna byggs genom
engagemanget i orten via till exempel föreningsliv och släktband.
Fadern beskrivs, i motsats till bygdens son, som en vuxen, mogen leda-
re. Fadern kan både ta ansvar genom att fatta svåra beslut och ta hand
om sina manliga medarbetare. Det innebär att fadern konstrueras som
kompetent inte bara inom den traditionella chefsrollen utan också i en
omhändertagande omsorgsroll. Den tredje ledarskapsmaskuliniteten,
den hängivne, konstrueras via ett stort engagemang i såväl företaget
som den egna verksamheten och personalen. Hängivenheten visas
framför allt genom att mycket tid investeras i arbetet. De tre ledar-
skapsmaskuliniteterna utesluter inte varandra, enligt Fogelberg
Eriksson. Tvärtom går de i varandra och den hängivne kan också vara
bygdens son eller tvärtom. En ytterligare ledarskapskonstruktion, den
feminine, diskuteras i Fogelberg Erikssons empiri. Femininitet i form
av ett rikare språk, en vana och kompetens i att fokusera på personliga
relationer samt ödmjukhet är egenskaper som förknippas med den
feminine. Det innebär att uttalat kvinnligt könsmärkta egenskaper
inryms under en manligt könsmärkt ledarskapsdiskurs. De konstruk-
tioner av manlighet som Collison och Hearns (1994) kopplar till olika
konstruktioner av ledarskap bekräftas således inte av Fogelberg
Erikssons studie. Det finns visserligen stora likheter mellan Collison
och Hearns entreprenör och Fogelberg Erikssons den lojale men
 framför allt visar Fogelberg Erikssons studie hur konstruktion av ledar-
skap, även om det fortfarande könsmärks för män, kan förändras.

4.3.5 Homosocialitet
Holgersson (2006) beskriver homosocialitet ”som en könsordnande
process i vilken vissa män inkluderas och ömsesidigt bekräftar varand-
ra som överordnande, medan kvinnor och andra män exkluderas”
(Holgersson 2006, s 35). I presentationen av forskning om homo -
socialitet nedan följer jag Holgerssons översiktsartikel i Norma
(Holgersson, 2006). Jag har själv läst samtliga refererade källor men
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då jag finner Holgerssons bearbetning fruktbar, följer jag den, snarare
än att skapa en egen.

Homosocialitet som begrepp används inom organisationsforsk-
ningen för att förstå segregeringen mellan kvinnor och män, vad gäl-
ler både makt och arbetsuppgifter, i organisationer. Lipman-Blumen
(1976) använde tidigt begreppet för att utveckla en teori om att seg -
regeringen bygger på att män identifierar sig med och vänder sig mot
andra män eftersom män är mer resursstarka än kvinnor. Resurserna
definieras som maktpositioner inom näringslivet och politiken. Detta
innebär att män innehar både den lagstiftande och den ekonomiska
makten. Lipman-Blumen menar att män kan tillfredställa i princip alla
sina behov genom andra män, utom behovet av att bli pappor. Det är
utifrån denna situation kvinnors beteende som orienterade mot ett
annat kön än sitt eget ska tolkas menar Lipman-Blumen. Mäns homo-
sociala beteende beror inte på lojalitet med det egna könet. Både kvin-
nor och män orienterar sig mot makten och eftersom det är männen
som har makten är det mot män de orienterar sig. 

Kanter (1977) kan också sägas beskriva homosociala processer i
organisationer. Skillnaden mellan Kanter och Lipman-Blumen är att
Kanter kopplar homosocialitet till organisationsstruktur och menar
att till exempel fler kvinnor på chefspositioner skulle medföra att
homosocialiteten bryts, medan Lipman-Blumen menar att de homo-
sociala strukturerna är kopplade till könsordningen och att det då är
den som måste brytas, inte organisationsstrukturen. Kanter (1977)
anser till exempel att chefsarbetets prägel av osäkerhet har betydelse
för könsstrukturen på chefspositioner. Beskrivningen av chefsarbetet
delas av många ledarskapsforskare som till skillnad mot Kanter dock
inte analyserat sina resultat ur ett könsperspektiv (se t ex Mintzberg,
1973, 2009; Tengblad 2002, 2003, 2006). Osäkerheten ligger dels i
själva arbetet, i svårigheten att förutsäga händelser i förväg, dels i svå-
righeten av att bedöma information och utvärderingar formade av
mänskligt omdöme. Då osäkerheten omöjliggör tydliga och objektiva
mått på chefskompetens baseras rekrytering, enligt Kanter, istället på
sociala kriterier. Eftersom arbetet är så osäkert vill chefer omge sig
med medarbetare som är lojala och lätta att kommunicera med. Därför
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väljer de personer som är lika dem själva. Som har samma kön, etni -
citet och klassbakgrund. Som är uppfostrade med samma sociala koder,
har gått på samma skolor och har samma fritidsintressen. Likheten
förutsätts medföra både lojalitet och enkel kommunikation. Före -
ställningar om att kvinnor prioriterar familjen före organisationen och
att kvinnor och män uttrycker sig på olika utesluter således kvinnor
från chefspositioner, menar Kanter. De kvinnor som visar sin lojalitet
genom att prioritera arbete före familj dubbelbestraffas då  detta anses
okvinnligt. Sammantaget leder detta till att chefsgruppen reproduce-
rar sig själv.

Conell (1987) använder begreppet hegemonisk maskulinitet för att
beskriva den maskulinitet som är överordnad i samhället.  Kön skapas
i relation till andra kategorier som etnicitet, klass och sexualitet. Den
hegemoniska maskuliniteten representeras av de män som har en över-
ordnad position i alla dessa relationer. Lindgren (1996, 1999) bygger
vidare på Conells begrepp hegemonisk maskulinitet och visar att det
finns en manlig idealbild i varje homosocial struktur. Det är mot den-
na idealbild männen anpassar sig och jämför sig och varandra.
Idealbilden, som Lindgren kallas fantomen, varierar beroende på kon-
texten. 

Conell (1995) använder begreppet ”complicit masculinities”, av
Lindgren (1999) översatt och utvecklat till medlöpande maskulini -
teter, för att beskriva hur även de män som inte innefattas av den
 hegemoniska maskulinitetens kriterier hjälper till att upprätthålla
 densamma. Lindgren (1999) menar att de män som inte innefattas av
kriterierna i utbyte mot att upprätthålla dessa till exempel får att de
värderas högre än kvinnor. Lindgren (1999) visar till exempel i en stu-
die av förändringsarbete i en industri att den homosociala strukturen
kan överbrygga klassgränser om mäns positioner i en organisation
hotas genom att kvinnor kommit in i densamma (Lindgren, 1999).
Homosocialitet återfinns, enligt Lindgren, inte heller bara bland män
i högre samhällspositioner utan i olika organisatoriska sammanhang
som bland fabriksarbetare, gymnasieingenjörer och läkare. 

Roper föreslår istället för homosocialitet begreppet homosocialt
begär för att genom det visa att mäns orientering mot andra män även
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handlar om en känslomässig attraktion (Roper, 1996). I en studie av
ledarsuccessioner (Roper, 1994) beskrivs dessa som en homosocial lek
bestående dels av flirten mellan den yngre och den äldre, dels av den
yngres kamp att omkullkasta den äldre. Även Lindgren (1996) menar
att homosocialitet bygger på känslor. Holgersson (2003a) visar i sin
studie av vd rekrytering hur processen har inslag av homosociala begär
och förförelse. Relationen mellan styrelsen och den person de vill
rekrytera visar under rekryteringsprocessen drag av ”förälskelsens
spänning och intensitet” (Holgersson, 2003a, s 195). Fogelberg
Eriksson (2005) beskriver på ett liknande sätt hur förhållandet mellan
en av de tre ledarskapsmaskuliniteter som definieras i studien av ledar-
skap på ett verkstadsindustriföretag, kallad bygdens son och äldre
 chefer har drag av en homosocial lek. 

Dock innefattar inte de homosociala strukturerna alla män. Eller
annorlunda uttryckt: män är inte alltid homosociala med andra män.
För att bli inbjuden i de homosociala strukturerna krävs, förutom
 likhet, att personen tillför något värdefullt som förstärker gruppens
status. Lindgren (1996) definierar upptagandet i de homosociala struk-
turerna som kooptering. Holgersson (2003a) definierar rekrytering av
företagsledare som en homosocial process som utmärks av ömsesidig
bekräftelse, inkludering av vissa män och exkludering av andra män
och kvinnor. Homosocialiteten befästs med en jargong som handlar
om mäns överordning över kvinnor och de män som inte passar in i
idealbilden. En vd rekrytering utgår ifrån informella kriterier som till
exempel heterosexualitet och en borgerlig livsstil. Den individ som
rekryteras görs i de homosociala strukturerna kompetent i samspel
med andra. Holgersson bygger vidare på Lindgrens begrepp koop -
tering och beskriver hur homosocial kooptering är ett centralt inslag i
rekryteringsprocessen då den nya vd:n både ska uppvisa likhet och
 tillföra något nytt och värdefullt. Holgersson visar också att det finns
en homosocial omsorgsetik där de män som inte kan göras kompeten-
ta i en struktur flyttas till en annan. 

Även Hamrén (2007) använder Lindgrens begrepp kooptering när
han, i en studie av Rotary, visar hur den hegemoniska maskuliniteten
i organisationen byggs i bilden av den framgångsrika, gärna ”self made”
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yrkesmannen. Han är socialt kompetent, gift och lever ett traditionellt
borgerligt familjeliv. Organisationen förväntar sig ”gåvoväxling”
 mellan medlemmarna. Gåvor är till exempel kontakter, information
eller affärer. Nya Rotarymedlemmar förväntas, förutom att bidra med
gåvor, också tillföra organisationen status genom att vara betydelse-
fulla och framgångsrika. De får gärna vara medialt kända, unga, ener-
giska, intelligenta och intresserade av sina arbeten. Kvinnor ses anting-
en som störande inslag i organisationen eller som tillförare av specifi-
ka kvinnliga egenskaper eller erfarenheter. 

De homosociala kontexterna kan förstärkas eller försvagas vilket
visas av till exempel Lindgrens (1999) studie av kirurger och Anders -
sons (2003) studie av närpoliser och hur dessa genom ny teknik och
omorganisationer förlorat sin tidigare status. Nyutbildade läkare är
bättre på den nya tekniken än de äldre kollegerna och upplevs därför
av dessa som ett hot. Nya unga poliser vill inte längre söka till när -
polisen och de som ändå gör det har en annan utbildning än de  äldre.
Det innebär att de äldre inte har auktoritet och makt att erbjuda de
unga i utbyte mot återskapande och lojalitet. 

4.4 Inför fortsättningen
Denna avhandling är skriven inom socialkonstruktionismens tolkan-
de tradition. Det innebär att jag utgår ifrån en kunskapssyn där verk-
ligheten ses som socialt konstruerad istället för som objektivt given.
Min placering inom den socialkonstruktionistiska forskningstraditio-
nen innebär således att jag ser kön som något som görs i handling och
i tanke i ett samspel mellan människor på samhällsnivå, organisations-
nivå och individnivå.  Ett omedvetet görande återskapar strukturerna
medan ett medvetet antingen bryter eller återskapar dem. Forskarens
uppgift är att undersöka hur könsgörandet sker (Kvande, 2003;
Widerberg, 2007). Kön är inte något statiskt som forskaren kan upp-
täcka istället är forskarens uppgift att beskriva, tolka och problema -
tisera hur kön görs.

Med Ackers (1999) beskrivning av fyra analytiska ingångar till den
organisationsvardag där kön ständigt görs visar jag vad den pro -
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cessuella syn på organisationer som jag valt som utgångspunkt för min
analys innebär. De fyra ingångarna går inte att särskilja i en organisa-
tions praktiska vardagsarbete, enligt Acker, där samverkar de genom
att påverka och påverkas av varandra. Istället kan de beskrivas som
fyra analyskategorier. En processuell syn på organisationer är också
utgångspunkt för hur jag tolkat och valt de studier inom ledarskaps-
området som jag redogjort för. 

De studier som utifrån en teoretisk grund om hur kön görs under-
sökt hur kvinnor och män i chefställning utför sitt arbete visar inga
eller mycket små skillnader i verkligt beteende mellan kvinnor och
män på chefspositioner (Wahl, 1998). Det är dock svårt att dra några
slutsatser av studiernas resultat då kvinnor och män, så länge det
antalsmässiga förhållandet innebär att kvinnor är i minoritet, utövar
chefskap under olika villkor. De olika villkoren gäller också i möjlighe-
terna att erhålla en chefsposition (Holgersson, 2003a; Höök, 2001;
Kanter, 1977; Linghag, 2009).

En förklaring till skillnaderna i villkor, både för att få och utöva
chefskap, mellan kvinnor och män, är den antalsmässiga strukturen
det vill säga att vara i majoritet respektive minoritet. På chefspositio-
ner där kvinnor är i minoritet får detta, enligt Kanter (1977), till exem-
pel som effekt att kvinnor på chefspositioner inte ses som individer
utan som representanter för gruppen kvinnor. De definieras som
kvinnliga chefer. Kanter (1977) beskriver också hur chefsarbete präg-
las av osäkerhet och att det därför är omöjligt med tydliga och objek-
tiva mått på chefskompetens. Rekrytering baseras därför istället på
sociala kriterier. Eftersom arbetet är så osäkert vill chefer omge sig
med medarbetare som är lojala och lätta att kommunicera med. De
väljer personer som är lika dem själva då likheten förutsätts medföra
detta.

Könsmärkning är ett begrepp som används för att beskriva hur
något, en arbetsuppgift, ett arbete eller en position, förknippas med
ett visst kön (Wahl et al. 2011). Halford et al. (1997) visar hur chef skap
könsmärks för män bland annat genom att kompetens jämställs med
att arbetet prioriteras framför alla andra åtaganden. Eftersom kvinnor
förutsätts ha ett omsorgsansvar som omöjliggör för dem att prioritera
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arbetet främst konstrueras kvinnor som mindre kompetenta än män.
Kvinnor som accepterar den manliga chefsdiskursen kan dock göra
chefskarriär (Halford, 2007; Höök, 1998, 2001). 

Överensstämmelsen i konstruktion av manlighet och konstruktion
av ledarskap innebär att ledarskap präglas av en manlig norm, enligt
Höök (2001). Normen uppfattas som könlös och därmed neutral och
objektiv. Det innebär att män bemöts och bedöms som individer
medan kvinnor konstrueras som bärare av kön. Kvinnor måste därför
förhålla sig till sitt kön och arbeta för att bli sedda som kompetenta
chefer istället för kvinnliga chefer. Kvinnor växlar dock, enligt Höök,
mellan två diskurser. En könsneutral där kön osynliggörs och neutra-
liseras och en könsmedveten där såväl skillnader i villkor som chef -
skapets könsmärkning diskuteras och synliggörs. 

Den kritiska mansforskningen syftar till att synliggöra mannen som
kön. I en studie av manliga chefer på olika nivåer i ett verkstadsindustri -
företag visar Fogelberg Eriksson (2005) hur uttalat kvinnligt
 könsmärkta egenskaper inryms under en manligt könsmärkt ledar-
skapsdiskurs. Konstruktionen av ledarskap kan således, även om ledar-
skap fortfarande könsmärks för män, förändras. 

Homosocialitet innebär, enligt Lipman-Blumen (1976) att män
identifierar sig med och vänder sig mot andra män eftersom män är
mer resursstarka än kvinnor. Homosocialitet återfinns, enligt
Lindgren (1996, 1999) inte bara bland män i högre samhällspositio-
ner utan i olika organisatoriska sammanhang. Män är dock inte alltid
homosociala med andra män eftersom likheten inte bara bygger på
kön utan även på andra maktstrukturer som klass, etnicitet och sexua-
litet. Förutom likhet krävs också, för att en man ska bli upptagen i de
homosociala strukturerna, att han tillför något värdefullt som förstär-
ker gruppens status. Lindgren (1996) definierar upptagandet i de
homosociala strukturerna som kooptering. Hon beskriver hur det finns
en manlig idealbild, en hegemonisk manlighet, i varje homosocial
struktur mot vilken männen anpassar sig och jämför sig och varandra.

119

lotta snickare: 4 | Feministisk forskning om ledarskap

Lotta Snickares avhandling_tryckversion_Nya Johan  2012-05-08  08.45  Sida 119



I det här kapitlet diskuteras metodfrågor. Jag börjar med att kort redo-
göra för min syn på kunskap och vad en socialkonstruktionistisk forsk-
ningsansats betytt för avhandlingsarbetet. Sedan beskrivs hur den
metod, Dialogseminariemetoden, som använts för att samla in det
empiriska materialet har valts. 

Dialogseminariemetoden har utvecklats inom forskningsområdet
Yrkeskunnande och Teknologi för att undersöka yrkeskunnande. Den
har använts med goda resultat inom många olika yrken men just chefer
har inte tidigare undersökts. Metoden bygger på att erfarna yrkes -
utövare samtalar om sitt yrkeskunnande. Samtalet förs utifrån texter
skrivna av deltagarna där de ger exempel på och reflekterar över sitt
yrkeskunnande samt observeras och nedtecknas i form av ett  dis -
kussions protokoll. Protokollen som läses och diskuteras av deltagarna
vid nästkommande möte är ett sätt att hålla kvar samtalet med alla dess
spår i form av teman, tankar, associationer och sidospår, så att nästa
samtal kan bygga vidare på och ytterligare fördjupa det föregående.

I kapitlet beskrivs dialogseminariemetodens olika steg likväl som
dess teoretiska utgångspunkter. Därefter beskrivs hur jag genomfört
min studie och det empiriska materialet därigenom skapats. Kapitlet
behandlar således min forskningsmetodik.

5.1 Kunskapssyn
Avhandlingen är skriven inom socialkonstruktionismens tolkande
 tradition. Att den analytiska referensramen har hämtats från tre forsk-
ningsområden; yrkeskunnande med en teoretisk grund i Wittgensteins
senfilosofi, ledarskapsforskning inriktad på chefers arbete och femi-
nistisk forskning om organisation och ledarskap  innebär inte att jag
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ser dessa som helt separata delar. Istället menar jag att en socialkon-
struktionistisk kunskapssyn förenar forsknings perspektiven. Den
ledarskapsforskning jag använder kan tolkas ur ett socialkonstruktio-
nistiskt perspektiv. Jag anser också att Wittgensteins arbete med språ-
kets betydelse för kunskapsuppbyggnad ytterligare tydliggör och för-
stärker detta perspektiv. På samma sätt menar jag att den feministiska
forskningen som en av flera forskningsinriktningar har bidragit till
utvecklingen av den socialkonstruktionistiska traditionen. Social -
konstruktionismen är således ett förenande perspektiv mellan avhand-
lingens teman; yrkeskunnande, ledarskap och kön. (Sandberg 1999,
Höök 2001, Fogelberg Eriksson 2005). I nästföljande avsnitt kommer
jag kort att redogöra för några huvudpunkter inom socialkonstruktio-
nismen samt vad dessa inneburit för avhandlingsarbetet.

5.1.1 Social konstruktionism
Social konstruktionism är inte en entydig forskningsansats utan består
av en mängd olika inriktningar (Sandberg, 1999). Det finns dock fyra
ställningstaganden som förenar de socialkonstruktionistiska ansatser-
na enligt Sandberg. Det första är avståndstagandet från en dualistisk
verklighetssyn. En dualistisk verklighetssyn innebär ett antagande om
att person och verklighet existerar oberoende av varandra och därför
kan studeras var för sig. Avståndstagandet från en objektivistisk
 kunskapssyn, det vill säga en kunskapssyn som bygger på att verklig -
heten existerar oberoende av vårt mänskliga medvetande, är det andra
gemensamma ställningstagandet. Det tredje gemensamma ställnings-
tagandet är avståndstagandet från en individualistisk kunskapssyn
 vilken innebär att individen ses som den ursprungliga skaparen och
bäraren av kunskap om verkligheten. Ett avståndstagande från en
 kunskapssyn som innebär att språket ses som en representation av verk-
ligheten är det fjärde gemensamma ställningstagandet. Om språket är
en representation av verkligheten innebär det dels att allt mänskligt
handlande kan uttryckas språkligt dels att språket har en exakt bety-
delse som förstås på samma sätt oavsett av vem och i vilket samman-
hang det används. 

Inom den socialkonstruktionistiska forskningstraditionen ses per-
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son och verklighet istället som en oseparerbar relation. Det innebär
att det är omöjligt att producera objektiva beskrivningar av verklig -
heten. Alla människor har olika erfarenheter och varje beskrivning
som görs färgas på olika sätt av denna erfarenhet. Det är dock inte bara
individuella erfarenheter som påverkar beskrivningarna utan också
den specifika kultur och historiska tid i vilken beskrivningen görs.
Även den språkliga kontexten påverkar densamma. Detta innebär att
den socialkonstruktionistiska forskningstraditionen utgår ifrån en
kunskapssyn där verkligheten ses som socialt konstruerad istället för
som objektivt given. Verkligheten konstrueras kontinuerligt i det
sociala samspelet mellan människor (Berger & Luckman, 1966;
Sandberg, 1999).

Att verkligheten konstrueras kontinuerligt innebär inte att den hela
tiden förändras. Tvärtom består den sociala konstruktionen av verk-
ligheten i stor utsträckning av reproduktion av befintliga strukturer.
Detta innebär å andra sidan inte att förändring är omöjlig. Människan
har förmåga att reflektera över sin verklighet och därigenom för sig
själv synliggöra konstruktionen av densamma. Detta innebär att en
förändring av konstruktionerna också är möjlig. Vägen till förändring
är således synliggörandet av oreflekterat reproducerade konstruktio-
ner. 

Verklighetskonstruktionen sker på olika nivåer i samhället. Ofta
beskrivs fyra nivåer: individ, grupp, organisation, samhälle. Inom var-
je nivå existerar flera diskurser. En diskurs är en för en grupp männi-
skor gemensam bild av verkligheten, en gemensam verklighetskon-
struktion. Även någon som står utanför en diskurs kan hjälpa till att
upprätthålla densamma genom att utanförskapet synliggör diskursen
som därmed blir lättare att upprätthålla (Berger & Luckman, 1966;
Sandberg, 1999).

5.1.2 Språkets betydelse
Socialkonstruktionismens antagande att verkligheten konstrueras i ett
socialt samspel innebär att språket får en central roll i människors
meningsskapande. Språket utgör både grunden och verktyget för män-
niskors kollektiva kunskap (Berger & Luckman, 1966).
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Språket spelar enligt Sandberg (1999) följande roller:
1. Objektiverar erfarenheter genom att kategorisera och organisera

dem i meningsfulla helheter
2. Fungerar som tolkningsschema av verkligheten beroende på att

erfarenheter objektiveras genom språket
3. Genom objektivering av erfarenheter fungerar det också som för-

varingskälla för samlad erfarenhet samt
4. Utgör det primära medium genom vilket samlad erfarenhet över-

förs mellan människor och generationer, det vill säga mellan sub-
jektiv och objektiv verklighet.   

Det är i språket som verkligheten byggs upp genom att det är i olika
typer av samtal, det vill säga genom användning av språket, som
 verkligheten konstrueras. Det är också i språket som erfarenhet lagras,
överförs och objektiveras. Att verkligheten konstrueras i ett socialt
samspel innebär inte att den upplevs som mindre sann eller mindre
objektiv. Då det är i samspelet mellan människor som kunskapen om
verkligheten, och därmed konstruktionen av densamma, utvecklas ses
den som objektiv. Den delas ju med andra. 

Även när det gäller språkets betydelse finns olika inriktningar inom
socialkonstruktionismen. Poststrukturalisterna företrädda av till
exempel Derrida menar att språk och verklighet sammanfaller då orden
får sin betydelse, sin mening, inte i förhållande till en yttre verklighet
utan i ett spel tillsammans med andra ord. Andra forskare, där till
exempel Wittgenstein är en, tonar ned språkets betydelse och menar
att verkligheten endast delvis konstrueras av ord. Mening skapas även
via och genom kroppen. Dessutom begränsar och möjliggör materiel-
la villkor på vilket sätt människor socialt konstruerar sina villkor
(Sandberg, 1999).

5.1.3 Inför fortsättningen 
Att avhandlingen är skriven inom socialkonstruktionismens tolkande
tradition innebär att jag utgår ifrån att det är omöjligt att producera
objektiva beskrivningar av verkligheten. Dels har människor olika er -
farenheter och varje beskrivning som görs färgas på olika sätt av den-
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na erfarenhet, dels påverkas beskrivningarna av den tid, kultur och
språkliga kontext i vilken de görs. Den socialkonstruktionistiska forsk-
ningstraditionen, i vilken jag vill placera mig, utgår således ifrån en
kunskapssyn där verkligheten ses som socialt konstruerad istället för
som objektivt given. Språket är en bärande del i detta konstruerande.
Det är där, i olika typer av samtal, som verklighetskonstruktionen sker.
Det är också i språket som erfarenhet lagras, överförs och objektiveras.
Ofta sker verklighetskonstruktionen genom reproduktion av befint -
liga strukturer. Genom synliggörande av oreflekterat reproducerade
konstruktioner möjliggörs förändring (Berger & Luckman, 1966;
Sandberg, 1999).

Detta innebär att jag tolkar min empiri, tio chefers berättelser och
samtal om yrkeskunnande, som ett konstruerande av en verklighet.
Det som undersöks är chefernas föreställningar om sitt yrkeskunnan-
de. Jag vill bidra till förståelse genom tolkning och ser mig själv som
ett verktyg i den tolkande processen. Jag menar att forskaren är en del
i forskningsprocessen, det instrument med vilket forskningsstudien
formas, genomförs och resultaten tolkas. Det innebär att kvaliteten i
forskningsprocessen garanteras av att de roller utifrån vilka den
genomförts redovisas; vad som format design, tillvägagångssätt, vilka
frågor som ställts och vilka tolkningar som gjorts av det insamlade
materialet (Alvesson & Sköldberg, 1994, Johansson Lindfors, 1993;
Repstad, 1999; Widerberg, 2002)

5.2 Studiens bakgrund 

5.2.1 Forskarens roll
Mellan 1998 och 2005 arbetade jag med ledarutveckling på Swedbank,
det företag där empirin till denna studie hämtats. På Swedbank utveck-
lade och genomförde jag ledarutvecklingsprogram samt deltog, som
chef för ledarutvecklingsavdelningen, i ett antal projekt med syftet att
undersöka och definiera ett effektivt ledarskap. Projekten kom inte
fram till några tydliga resultat. Det effektiva ledarskapet visade sig vara
svårfångat. Däremot synliggjorde projekten en diskrepans mellan de
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föreställningar om vad chefsarbete innebar som fanns i organisationen
och chefernas vardag. 

Ett annat uppdrag var att utvärdera det ledarutvecklingsprogram
för kvinnor som jag arbetat med tre av de fyra gånger det genomförts
i banken. Syftet med programmet var att öka andelen kvinnor på  hög-
re chefspositioner. Programminnehållet var koncentrerat på genus-
kunskap för att därigenom ge deltagarna tillgång till verktyg och
modeller att tolka sin vardag utifrån. Utvärderingen av programmet
visade att deltagarna efter avslutat program gjort en snabbare karriär
än genomsnittet av bankens chefer. 

2005 gav jag ut boken ”Det finns en särskild plats i helvetet för kvin-
nor som inte hjälper varandra” tillsammans med författaren Liza
Marklund. Sedan dess har jag föreläst och på andra sätt arbetat med
ledarutveckling med ett genusperspektiv i företag och organisationer
både i och utanför finansbranschen. 

Då syftet med avhandlingen är att beskriva och förstå chefers yrkes-
kunnande för att därigenom utveckla kunskap om chefers arbete har
jag i avhandlingsarbetet använt min förförståelse av vad chefers yrkes-
kunnande består av i såväl designen av studien som i tolkningen av
empirin. Som jag tidigare beskrivit ser jag forskaren som ett instru-
ment som formar, genomför och tolkar resultaten från forskningsstu-
dien. Det innebär att kvaliteten i forskningsprocessen garanteras av
att de roller utifrån vilka detta skett redovisas. Jag vill med ovanståen-
de korta beskrivning av min bakgrund beskriva hur min förförståelse
har formats. I nästa avsnitt kommer jag att redogöra för hur jag valt
den metod med vilken jag samlat in mitt empiriska material samt hur
metoden är uppbyggd.  

5.2.2 Val av metod 
En forskarens största vägval när det gäller metod beskrivs ofta stå
 mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. Där kvantitativ metod
definieras som att systematiskt samla in kvantifierbar, empirisk data
samt att statistiskt bearbeta denna genom att testa hypoteser.
Kvalitativa metoderna kan på samma sätt definieras som att samla in
och analysera data som inte kan eller bör kvantifieras till exempel att
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undersöka vad människor, grupper eller institutioner gör, varför de
gör det och hur detta påverkar andra människor, grupper eller organi-
sationer (Johansson Lindfors, 1993; Repstad, 1999; Johansson, 1999).
Metoderna står dock inte i ett motsatsförhållande till varandra.
Kvalitativt insamlad data går ofta att kvantifiera i samband med en
analys på samma sätt som kvantitativt insamlad data kan tolkas utifrån
en kvalitativ ansats (Johansson Lindfors, 1993).

Inom ledarskapsforskningen dominerar de kvantitativa metoder-
na. Den kvalitativa forskningen startade senare än den kvantitativa,
de första kvalitativa studierna publicerades i slutet av 1970-talet, och
fortfarande publiceras fler kvantitativa än kvalitativa studier (Döös &
Waldenström, 2008). I kvantitativa ledarskapsstudier används ofta
 frågeformulär där till exempel medarbetare vid samma tillfälle skattar
sin chefs ledarstil och effektiviteten i ledarskapet. Studierna under -
söker ofta ledares personlighet, ledares beteende och olika ledarstilars
effektivitet (Hunter, Bedell-Avers & Mumford, 2007). Nackdelen med
kvantitativa studier, enligt Hunter (2007) är att det inte är möjligt att
ta hänsyn till det sammanhang i vilket chefen verkar. Den kvalitativa
ledarskapsforskningen har i större utsträckning intresserat sig för che-
fens omvärld i form av organisation, position eller medarbetarskap.
Framför allt har ledarskap i förändring undersökts (Bryman, 2004).
När det gäller kvalitativa metoder är den stora majoriteten av kvalita-
tiv ledarskapsforskning baserad på olika typer av intervjuer. Andra sätt
att samla in material som till exempel observationsstudier är relativt
ovanliga (Döös & Waldenström, 2008). Sammanfattningsvis menar
Bryman (2004) att de kvalitativa studierna dels har undersökt andra
aspekter av ledarskap än det kvantitativa dels har uppmärksammat
kontextens betydelse för ledarskapets utövande.

Skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ metod är större när
det gäller i vilken form det empiriska materialet samlas in än det sätt
på vilket det tolkas. Bryman (2004) beskriver till exempel hur kvalita-
tiv och kvantitativ metod kombineras i ledarskapsstudier. Ett vanligt
sätt är triangulering, där ett och samma fenomen undersöks med både
kvantitativa och kvalitativa metoder. Men en studie kan också starta
med en kvalitativ metod för att ta fram hypoteser och sedan testa hypo-
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teserna i en kvantitativ undersökning. På samma sätt kan en studie
starta med en kvantitativ undersökning för att få fram generella möns-
ter medan dessa sedan undersöks vidare med kvalitativa metoder. Det
finns också studier där de kvalitativa och kvantitativa metoderna kom-
bineras för att utveckla, komplettera eller besvara olika frågeställning-
ar. 

Syftet med avhandlingen är att beskriva och förstå chefers yrkes-
kunnande för att därigenom utveckla kunskap om chefers arbete. Med
detta som utgångspunkt har jag valt att använda dialogseminarieme-
toden, som är en kvalitativ metod, för att samla in mitt material. Det
finns två orsaker till valet av metod. Den ena är att dialogseminarie-
metoden utvecklats för att undersöka just yrkeskunnande. Metoden
har också använts med goda resultat inom vitt skilda yrkesområden
som till exempel lärare, IT-konsulter, vårdarbetare och musiker (El
Gaidi, 2007; Hammarén, 1999; Åberg, 2008). 

Ledarskap är, som beskrivits i kapitel tre, ett stort och mångfacet-
terat forskningsområde både vad gäller teoretiska utgångspunkter,
metodval och forskningsfrågor (se t ex Yukl, 2010). Den andra or saken
till valet av metod är att forskning om yrkeskunnande, och därmed
dialogseminariemetoden, inte tidigare har använts för att studera
 chefer. Jag vill därför utveckla kunskap om chefers arbete genom att
jämföra resultaten från min studie med ledarskapsforskning, och, när
det gäller vissa specifika delar, även feministisk forskning.

5.2.3 Dialogseminariemetoden – en beskrivning  
Dialogseminariemetoden utvecklades i slutet av 1990-talet inom forsk-
ningsområdet Yrkeskunnande och Teknologi i ett samarbete mellan
forskarna Bo Göranzon och Maria Hammarén och företaget
Combitech Software.1) Syftet med projektet där metodutvecklingen
skedde, var att möjliggöra kunskapsöverföring från erfarna medarbe-
tare till oerfarna, genom att skapa förutsättningar för samtal om tyst
kunskap (Hammarén, 1999). Metoden består av fem steg som bland
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1. En ledtråd i förvandling 1999 s 14 beskriver Combitech Software som ”ett företag inom
Saabgruppen specialiserat på utvecklingav inbyggda system dvs. system som mäter, beräk-
nar och styr funktionerna i en datorbaserad produkt.”
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annat beskrivs i Dialogseminariemetodik – bakgrund och manual av Bo
Göranzon och Maria Hammarén (2005). En fördjupad beskrivning av
metoden samt dess utveckling ges av Maria Hammarén i En ledtråd i
förvanding (1999).

5.2.3.1 Metodens fem steg
Individuellt läsande av en text: Metodens första steg
innebär att seminariedeltagarna individuellt läser minst en men oftast
flera texter. Två typer av texter används i metoden, dels bakgrundstex-
ter som ska ge ett kunskapsteoretiskt perspektiv på yrkeskunnande,
dels impulstexter som innehåller mer konkreta exempel och används
som reflektionstexter inför deltagarnas egna skrivande. Texterna kan
beskrivas som essäer.2) I manualen till dialogseminariemetoden
beskrivs hur impuls- och bakgrundtexter hämtas ur tidskriften
Dialoger eller någon av böckerna i föreningen Dialogers utgivning3).
Det gemensamma för texterna är att de ”ger perspektiv på den kun-
skapsteoretiska idén” (Göranzon & Hammarén, 2005). 

Skriftlig reflektion över en impulstext: Till varje
seminarium förväntas seminariedeltagarna ha skrivit en egen text.
Skrivuppgiften startar i läsningen av en, eller eventuellt flera, impuls-
texter. Seminariedeltagarna ombeds att anteckna associationer och
tankar under läsningen. Dessa anteckningar ska utgöra stommen till
en text på cirka en sida. Syftet med skrivuppgiften är att fördjupa reflek-
tionen över texten genom att knyta läsningen till deltagarnas person-
liga erfarenheter.

Seminarium: Dialogseminariet består av ett samtal i grupp baserat
på uppläsning av deltagarnas reflektionstexter. Samtalet leds av en
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2. Essä definieras enligt nationalencyklopedin: “ Essä betecknar oftast en skriftlig framställning
av måttligt omfång där man avser att meddela fakta men gör det på ett personligt sätt.”
http://www.ne.se/lang/essä, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-16.

3. Föreningen Dialoger driver sedan 1985 Dialogseminarier, ger ut tidskriften Dialoger och har
sedan 1997 egen bokutgivning. Kring bok- och tidskriftsutgivningen sker ett samarbete
med Santerus förlag. Bo Göranzon, professor em, är ansvarig utgivare
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samtalsledare vars uppgift är fördela taltiden mellan deltagarna samt
att vid behov fördjupa samtalet genom analogier och exempel från
språkfilosofi, idéhistoria och konst. Vid seminarierna deltar också en
observatör vars roll är att lyssna till samtalet och föra anteckningar
över vad som sägs.

Seminarieprotokoll: Baserat på anteckningar som förts under
seminariet, samt en eventuell inspelning, skriver observatören ett dis-
kussionsprotokoll. Protokollet skickas ut till deltagarna och diskuteras
vid nästkommande seminarium. Syftet med protokollet är att hålla
kvar samtalet med alla dess spår i form av teman, tankar, associationer
och sidospår, så att nästa samtal kan bygga vidare på och ytterligare
fördjupa det föregående. 

Dialoger med yrkesutövare från andra samhälls-
sektorer: Dialogseminarieserierna innehåller också ofta möten
med andra yrkesutövare till exempel genom att ett heldagsseminarium
avslutas med en kvällsaktivitet där seminariegruppen bereds tillfälle
att föra en dialog om olika aspekter på yrkeskunnande med inbjudna
gäster från andra yrken, branscher och samhällssektorer. Syftet med
dessa möten är att seminariedeltagarna genom att diskutera och jäm-
föra sitt yrkeskunnande med andra gruppers ska få ett ökat medvetan-
de om det egna yrkeskunnandet.

5.2.3.2 Metodens teoretiska grund
Att överföra yrkeskunnande – att tala om tyst kunskap
Dialogseminarie metoden kan sägas bygga på tre antaganden. Det för-
sta är att det är den tysta kunskapen, inte den formaliserade, som är
kärnan i yrkeskunnandet (Hammarén, 1999). Det andra antagandet
är att det går att tala om tyst kunskap. Att den tysta delen av yrkes-
kunnandet inte fullt ut går att formulera verbalspråkligt innebär enligt
den definition som används inom forskningsområdet Yrkeskunnande
och Teknologi och bygger på en tolkning av Wittgensteins senfilosofi,
att tyst kunskap inte kan uttryckas i exakta påståenden. Delar av den
tysta kunskapen kan beskrivas i till exempel metaforer, analogier eller
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liknelser. Andra delar kan bara uttryckas genom ett utförande av en
uppgift. Men trots det går det att prata om också den senare typen av
kunskap. Talandet kräver dock speciella förutsättningar till exempel
att det sker i direkt anslutning till utövandet av kunskapen, på ett fack-
språk som byggts upp i ett gemensamt yrkesutövande och i analogier
och metaforer (se t ex Johannessen, 1999; Hammarén, 1999). En utför-
ligare beskrivning av synen på tyst kunskap finns i kapitel två. 

Det tredje antagandet är att språket är en bärande del i lärandet.
”Det är i det språkliga spelet mellan människor, i en djup situationell
inblandning med varandra, som den avgörande kunskapen arbetas
upp.” (Hammarén, 1999 s 15). Begreppsbildningen är inbyggd i
 språket. Genom språket begränsas och vidgas vårt medvetande.
Yrkeskunnandets tysta kunskap byggs på en arbetsplats upp genom
samtal om exempel. Det ligger inbyggt i handling men överförs  mel-
lan personer i en arbetsgrupp genom samtal om handlandet.
Kommunikationen innefattar inte bara ord utan också tonfall, miner,
gester och kroppsspråk. Hammarén sammanfattar; ”Metodutveck -
lingen utgår ifrån att yrkeskunnandet formas i intensiv interaktion
med arbetsuppgifter och organisationskultur. Den byggs upp av att
lösa uppgifter i ett kommunikativt sammanhang där färdighetskunska-
pen hela tiden måste uppövas inom ramen för en gemensam  uppfatt-
ning om vad arbetet går ut på och omfattar.” (Hammarén, 1999 s 38).

Att synliggöra yrkeskunnande – det första  steget i
överförandet. Dialog  seminariemetoden utvecklades som en
metod för att överföra yrkeskunnande. Jag menar dock att dess främs-
ta styrka är att synlig göra yrkeskunnande. Något som inte behöver
motsäga syftet då synlig görande kan vara en del i överförandet. Bo
Göranzon beskriver i sin avhandling Det praktiska intellektet (1990)
fyra vägar för att synliggöra yrkeskunnande. De fyra vägarna är:
Språkfilosofi, Idéhistoria, Exempel och Reflektion över litterära texter.
Språkfilosofi genom att Wittgensteins syn på hur ett gemensamt språk
lärs in, talas och byggs upp i en grupp dels kan användas som en ana-
logi för hur ett yrkeskunnande lärs in, utövas och byggs upp dels har
stor betydelse för själva lärandet då yrkeskunnande byggs upp i en
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interaktion av handling och kommunikation. Idéhistoria genom att
där synliggörs att kunskap är ett subjektivt och föränderligt begrepp
som präglas av värderingar. Genom att gå tillbaka till idéhistoriska
skiften där synen på kunskap har förändrats synliggörs den egna tidens
kunskapssyn vilket är en  förutsättning för ifrågasättande av densam-
ma. Exempel då det är via mönsterexempel som det tysta yrkeskun-
nandet utvecklas och genom reflektion över exempel som kunskap i
en arbetsgrupp kan göras gemensam. Reflektion över litterära texter då
de litterära texterna innehåller exempel som kan tvinga fram ett
 ifrågasättande av en yrkespraktik, något som inte exempel inifrån prak-
tiken på samma sätt förmår (Hammarén, 1999). 

Skrivande som metod för reflektion och konst som
exempel . De fyra vägar att synliggöra yrkeskunnandet som beskrivs
ovan är alla på olika sätt delar i dialogseminariemetoden. Språkfilosofi
då Johannesens tolkning av Wittgensteins senfilosofi är den teoretiska
grunden för hela forskningsområdet. Idéhistoria då seminarieledaren
förväntas föra in idéhistoriska perspektiv i seminariediskussionerna
för att på så sätt synliggöra de kunskapsparadigm diskussionerna vilar
på. Reflektion över en text då det är dialogseminariemetodens första
steg och exempel då den text som reflektionen ska resultera i förvän-
tas beskriva exempel på yrkeskunnande. 

Jag vill dock lyfta fram två andra aspekter som jag menar också är
bärande delar i metoden: skrivandet som en metod för reflektion och
konst som en källa till exempel. Att skriva ner tankar innebär att de
fördjupas, konkretiseras och tydliggörs (Hammarén, 1995). Det inne-
bär att skrivandet inom dialogseminariemetoden förväntas möjliggö-
ra eller kanske nästan tvinga fram en fördjupad reflektion över den
erfarenhet som reflektionstexten ska beskriva. Syftet med skrivandet
är också, enligt Hammarén, att synliggöra en erfarenhetsgrundad kun-
skap. Det innebär att skrivandet som det används i Dialogseminarie -
metoden både är ett sätt att förtydliga och fördjupa erfarenheter och
ett sätt att dela erfarenheter genom att texter som skrivs enskilt sedan
läses upp på ett seminarium.

Även konst i form av skönlitteratur, bilder, musik, film eller teater
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har använts för att synliggöra yrkeskunnande inom dialogseminarie-
metoden. Till exempel har skönlitterära texter, fotoböcker och filmer
använts som ”impulstexter”. Konsten ses som exempel och genom det
en spegel eller kontrast som synliggör den tysta kunskapen. Hammarén
skriver: ”Konsten stimulerar rörligheten i tanken genom att sörja för
nytt och överraskande jämförelsematerial; när det gäller invanda före-
ställningar kan ibland endast konsten med tillräcklig kraft ifrågasätta
dem, ”få oss att se”, det som i otaliga varianter sagts av konstnärerna
själva.” (Hammarén, 1999 s 31). Alsterdals (2001) diskussion om skön-
litteratur som utgångspunkt för reflektion fördjupar förståelsen för
konstens betydelse för synliggörande av yrkeskunnande. Skönlitteratur
ger oss genom nya och oväntade jämförelser möjlighet ”att se det väl-
bekanta på ett annat sätt.” säger Alsterdal (2001 s 12). Skönlittera tu -
rens styrka som utgångspunkt för reflektion ligger i att den innefattar
både närhet och distans. Det som skildras är enskilda exempel. Vi tillåts
följa personer nära samtidigt som det är tydligt att de inte är vi. I
 möjligheten att växla mellan närhet och distans uppstår ett rum för
reflektion. ”Yrkeskunnande är så tätt förbundet med mänsklig erfa-
renhet, känsla och sammanhang att det behöver ges form och gestalt
för att bli tillgängligt för reflektion.” (Alsterdal, 2001 s 12).

5.3 Studiens genomförande

5.3.1 Dialogseminarieserien 
Som tidigare beskrivits har denna avhandlings empiri inhämtats med
dialogseminariemetoden. Metoden har använts på det sätt och med de
olika steg som beskrivs i inledningen till detta kapitel. 

Steg 1 – Individuellt läsande av en text. Inför varje seminarium ombads
de deltagande cheferna att läsa två kunskapsteoretiska texter förutom
impulstexten. Hur många av deltagarna som läste bakgrundstexterna
undersöktes aldrig. Cheferna nämnde dem sällan eller aldrig under
seminarierna vilket skulle kunna tolkas som att få läste dem. Däremot
nämns, citeras och analyseras impulstexterna i de skriftliga reflektio-
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De impuls- och bakgrundstexter jag valde är, i överensstämmelse
med metoden, i huvudsak hämtade ur föreningen Dialogers utgivning
men vid två av seminarierna, det andra och det femte, är impulstexter-
na skönlitterära. I tabellen nedan beskrivs seminariernas tema samt
vilka impuls- och bakgrundstexter som använts.

Seminarium

1

2

3

4

5

6

Impulstext

Tyst kunnande 

och risker 

av Bo Göranzon

Vykort från Finistère av Bodil

Malmsten och Regissören

har ordet av Per-Axel

Branner

Den inre väderbilden

av Maja-Lisa Perby

Det industriella Sverige: 

kunskapsarvet 1897 – 2002

en fotobok av Martin Fritz,

Peter Gullers och Maria

Hammarén

Utdrag ur Den förlorade

jaguaren av Harry

Martinsson 

och Kungens rosor 

av Moa Martinsson

Samtliga protokoll

Bakgrundstext

Att uppfinna nya förbindel-

ser av Christer Hoberg och

Skriva – en metod för reflek-

tion av Maria Hammarén

Artificiell intelligens eller

Drömmen om det exakta

språket, Bo Göranzon samt

Modell och verklighet av

Lars Gårding

Litteratur, reflektion 

och kunskapsteori

och Tyst kunskap, arbetsliv

och vetenskaplig metod

av Allan Jannik 

Eventyrslust och risker 

av Nicklas Fock

Tankar om tyst kunskap 

av Kjell S Johannessen

nerna och i seminariesamtalen vilket jag tolkar som att alla deltagare
läste dessa. Till det sjätte och avslutande seminariet bestod impulstex-
ten av samtliga seminarieprotokoll.
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Steg 2 – Skriftlig reflektion över en impulstext. Deltagarna fick en eller
ibland flera impulstexter inför den skriftliga reflektionen. Vid det  för-
sta seminariet kommenterar flera av deltagarna att det känts ovant och
konstigt att skriva en reflektionstext, men redan vid det andra semina-
riet handlar kommentarerna istället om att så inte längre är  fallet.

Steg 3 – Seminarium. Seminarierna, som pågick under en heldag, utfor-
mades så att en deltagare i taget läste sin text högt och därpå följde ett
samtal mellan alla deltagare med utgångspunkt i den upplästa texten.
Först fick alla kommentera i tur och ordning, men efter den första
kommenteringsrundan var ordet fritt. Samtalen protokollfördes och
protokollen skickades ut till deltagarna så att varje nytt möte kunde
starta med en diskussion av föregående mötes protokoll.

Bo Göranzon, professor i Yrkeskunnande och Teknologi vid KTH,
var seminarieledare. Hans roll var att leda seminarierna på det sättet
att han fördelade ordet mellan seminariedeltagarna. En seminariele-
dare har också möjlighet att föra in kunskapsteoretiska eller idéhisto-
riska perspektiv i samtalen för att ytterliga belysa något av det som
sades. Bo Göranzons kommentarer var mycket sparsamma och finns
återgivna i protokollen på samma sätt som seminariedeltagarnas. Min
roll var att skriva de protokoll som tillsammans med deltagarnas  texter
utgjorde underlag för seminarierna. Seminarierna startade med att jag
gick igenom protokollet från föregående seminarium med del tagarna.
Därefter var min roll observatörens. Jag iakttog vad som skedde, lyss-
nade till samtalet och antecknade vad som sades och hur det sades. I
några fall valde jag att göra en kommentar. Även dessa finns återgivna
i protokollen. Baserat på mina observationer, anteckningar och en
inspelning skrev jag sedan seminarieprotokollen.

Vid de tre första seminarierna bad jag om att få in reflektions -
texterna en vecka innan seminariet. Detta eftersom jag före seminarie-
seriens start hade en bild av att texterna skulle vara väldigt olika både
i innehåll och kvalitet och att det därför skulle påverka seminarie -
samtalen i vilken ordning de lästes. När jag sedan läste texterna till det
första seminariet såg jag att de var olika men inte så att jag tyckte att
jag skulle kunna påverka seminariediskussionerna genom att sortera
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dem i en viss ordning. Till det första seminariet utarbetade jag dock en
ordning med det enda syftet att blanda längre och mer genomarbetade
texter med kortare. Vid det andra seminariet sorterade jag texterna så
att de som fått läsa sina texter sent under det första seminariet skulle få
läsa dem tidigt det här seminariet och tvärtom. Från och med semi -
narium tre lästes texterna upp i den ordning deltagarna satte sig runt
seminariebordet. Jag försökte inte längre på något sätt styra ordningen.

Steg 4 – Seminarieprotokoll. Protokollskrivandet började alltid med
att jag skrev ut mina anteckningar från seminariet. Med dem som
grund lyssnade jag sedan på inspelningen och skrev utifrån den ett
slutgiltigt protokoll. Då protokollen skulle användas, läsas och disku-
teras av deltagarna, valde jag att förkorta seminariediskussionen något.
Alla repliker är med och så även innehållet i dem, men svenskan är för-
flyttad från talspråk till skriftspråk och innehållet i det som sägs genom
detta koncentrerat. I protokollen återges även, som förut nämnts, Bo
Göranzons och mina kommentarer. Protokollen och utformningen av
dem var helt mitt eget arbete. 

Att flytta en talad diskussion till skriftspråk innebär att delvis för-
ändra den. Det skriftliga språket omfattas av andra konventioner än
det talade. I det talade språket inryms ett samspel med åhöraren.
Tveksamheter, motsägelser och upprepningar rensas till exempel bort
i skriftspråk. Det går inte heller att läsa sig till kroppsspråk, röst, beto-
ningar eller samspelet i gruppen i ett protokoll: hur någon avbryts, att
det blir en lång tystnad efter en replik, eller den spänning som med -
vetenheten om en lång talarlista medför (Hydén, 1997). Trots att jag
är medveten om att materialet delvis förändras har jag valt att inte
göra en exakt återgivning av mötessamtalen genom att transkribera
inspelningarna utan att istället föra över protokollen till skriftspråk.
Detta eftersom jag bedömde det som viktigare för min studie att
 protokollen lästes och diskuterades på seminarierna än att varje replik
återgavs exakt. För att uppnå detta menade jag att det var nödvändigt
att överföra replikerna till skriftspråk. 

Protokollen ser inte ut på exakt samma sätt men är fortfarande skriv-
na helt i enlighet med metoden. I protokollet från det andra seminariet
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valde jag att göra några tillägg med hänvisning till forskning om bland
annat ledarutveckling och beslutsfattande. Till det tredje seminariet
skrev jag två protokoll, ett med replikerna i den ordning de föll och ett
där jag samlat replikerna under teman. Jag lyfte bara ut några teman,
protokollet är på tre sidor jämfört med det kronologiska  protokollets
tjugo. Deltagarna sa vid protokollsgenomgången att de inte riktigt kän-
de igen sig i det korta protokollet och sedan kommenterades inte det
mer. De teman jag tog upp i det förkortade proto  kollet är inte de teman
jag anser vara bärande i seminarieserien efter att ha analyserat hela
materialet. I protokollen, från det första, fjärde och femte seminariet
beskrivs enbart seminariediskussionen i kronologisk ordning.

Steg 5 – Dialoger med yrkesutövare från andra samhällssektorer. De
fyra första seminariedagarna avslutades med samtal med chefer från
andra yrken och samhällssektorer än bank. Kvällsdiskussionerna åter-
ges inte i protokollen från seminarierna och används därför inte heller
som empiri i denna avhandling. Detta eftersom samtalen både var
informella och formella till sin karaktär. Varje kvällsmöte inleddes med
en gemensam middag när cheferna och de inbjudna gästerna samtala-
de i olika konstellationer. Efter middagen var samtalet gemensamt
men byggde då ofta på och refererade till middagsdiskussionerna. Det
fanns således ingen tydlig linje mellan de enskilda och det gemensamma
samtalet, vilket innebar att det inte gick att avgränsa vad som  skulle
 finnas med i ett gemensamt protokoll. 

5.3.2 Deltagare
De tio chefer som deltagit i den dialogseminarieserie som utgör denna
avhandlings empiri arbetade alla 2005 när studien genomfördes på
Swedbank. Cheferna valdes utifrån några fasta kriterier. Det slut liga
urvalet gick till så att jag frågade några personer som jag hade valt ut
och gärna ville ha med, de fick sedan i sin tur föreslå andra deltagare så
länge mina fasta kriterier inte rubbades. Utifrån avhandlingens syfte,
att beskriva och förstå chefers yrkeskunnande för att därigenom
utveckla kunskap om chefers arbete, var erfarenhet av att arbeta som
chef det första fasta kriteriet. Erfarenhet definierades som att ha haft
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flera olika chefsroller, det vill säga erfarenhet både från olika verksam-
heter och olika hierarkiska nivåer. Några av deltagarna hade chefs -
erfarenhet från andra branscher än finans men de flesta hade erfaren-
het från olika verksamheter inom finansbranschen. För att ytterligare
säkerställa att gruppen hade chefserfarenhet från olika verksamheter
var ett kriterium att cheferna när de deltog i seminarieserien skulle
arbeta inom olika delar av banken. För att kunna undersöka om kön
tillmättes betydelse i beskrivningarna av yrkeskunnandet var dess utom
ett kriterium att gruppen skulle ha jämn könsfördelning. Dessutom
valdes chefer som utifrån bankens interna kriterier rankades som duk-
tiga. Något som säkerställdes genom att personaldirektören samt den
strategiskt ansvariga för ledarförsörjning i banken gav sina omdömen
om de chefer som valts ut. 

Gruppen kom att bestå av fem kvinnor och fem män. Alla hade erfa-
renhet av minst tre chefspositioner, de hade både arbetat med ett direkt
medarbetaransvar och som chef över chefer och de hade arbetat som
chefer i olika verksamheter inom eller utanför finansbranschen. De som
hade arbetat längst tid som chefer hade mellan tjugo och tjugofem års
erfarenhet och de som hade arbetat kortast tid hade mellan fem och tio
års erfarenhet. Fem av cheferna arbetade när studien startade i kontors-
rörelsen och fem i de delar av banken som 2005 benämndes som
Markets, Robur, Kreditorganisationen och Kunderbjudande och
 produkter. När studien genomfördes ägde Swedbank Hansabank men
hade ännu inte fusionerat den svenska och den baltiska verksamheten.
Det innebar att samtliga deltagare kom från den svenska verksam heten.
Kontorsrörelsen bestod 2005 av cirka 350 kontor organiserade i olika
stora lokala banker. De lokala bankerna var sedan indelade i sex regio-
ner. De chefer som deltog i studien var lokalbankschefer vilket innebar
att de var chefer över mellan fem och tjugofem kontorschefer och
 rapporterade till en regionchef som var ledamot i koncernledningen.
De fem deltagare som kom från Markets, Robur, Kredit organisationen
och Kunderbjudande och produkter rapporterade också alla direkt till
en koncernledningsledamot. Det innebar att hela gruppen av chefer
befann sig på samma hierarkiska nivå, nivån under koncernledningen.

Markets, Robur, Kreditorganisationen och Kunderbjudande och
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produkter omnämns ofta under seminariesamtalen som ”huvudkon-
toret” eller ”bankens centrala funktioner”. Markets ansvarade för ban-
kens handel och analys inom aktie-, ränte- och valutaområdet. Där
fanns också produktspecialister inom cash management, trade finan-
ce, corporate finance, värdepappersservice och kapitalförvaltning.
Markets arbetade också direkt mot stora kunder som företag, finans i -
ella institutioner, organisationer och banker med stor omsättning eller
komplexa behov.  Robur arbetade med kapitalförvaltning som ett
helägt dotterbolag till Swedbank. Kreditorganisationen arbetade dels
internt med bankens riskhantering dels mot kontorsrörelsen som
ansvariga för kreditprocessen. Kunderbjudande och produkter ansva-
rade dels för att effektivisera bankens interna processer dels för att till-
sammans med Markets och Robur utveckla och förvalta bankens utbud
av produkter och tjänster.

5.3.3 Deltagande
Seminariegruppen bestod av tio chefer. En grupp på sju till nio perso-
ner rekommenderas i den manual till dialogseminariemetoden som
tidigare nämnts. Jag valde dock att starta med en något för stor grupp
om någon eller några deltagare inte skulle ha möjlighet att närvara alla
tillfällen. I tabellen nedan visas hur många och vilka deltagare som var
med vid de olika seminarietillfällena. 

Deltagare Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6

Katarina X X X X

Maria X X X X

Mats X X X X X

Cecilia X X X X X X

Thomas X X X X X

Peter X X X X X

Rickard X X X

Arne X X

Eva X X

Christina X X X

Totalt 9 (10) 9(10) 6(10) 6(10) 3(10) 6(10)
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Vid det första och andra seminariet var nio av tio chefer med. Bortfallet
berodde på sjukdom respektive en sedan länge planerad semesterresa.
Vid det tredje och fjärde seminariet pågick stora omorganisationer i
banken och flera av cheferna fick nya arbetsuppgifter som innebar tids-
mässig kollision med seminarierna. Vid båda dessa tillfällen var sex av
de tio cheferna med. Det femte seminariet var ursprungligen inplane-
rat i maj men på grund av flera tidiga återbud flyttades det till augusti.
Endast tre av tio chefer var närvarade vid detta seminarium. Vid det
sjätte och sista seminariet var det åter sex deltagare. 

Annorlunda uttryckt hade gruppen om tio deltagare möjlighet att
vara med vid sex seminarietillfällen det vill säga totalt sextio semi -
nariedagar. Endast en av deltagarna var närvarande alla gångerna.
Övriga nio deltagare missade tillsammans tjugoen stycken, eller tret-
tiofem procent av, seminariedagarna. Fjorton av de tjugoen missade
dagarna beror på sjukdom, semesterresor, föräldraledighet, obliga -
toriska möten eller nytt jobb utanför banken. Endast sju av dagarna
beror på att deltagarna själva prioriterar bort seminarierna till förmån
för något annat. Något som jag bedömer som lågt med hänsyn taget
till att de stora omorganisationer som sker banken under april och maj
direkt berör samtliga deltagare. 

I kapitel sex redovisas seminariesamtalen. Något som tyder på att
empirin inte i grunden förändrats genom att någon eller några del -
tagare inte deltagit vid något eller några seminarier är att diskussio-
nerna hela tiden kretsar kring några teman. Det innebär att oavsett
vilka eller hur många deltagare som är närvarande vid ett enskilt semi-
narium handlar samtalen om samma saker. Alla deltagare, oavsett om
de varit med vid seminariet eller inte, får också ta del av seminariedis-
kussionen i form av protokollet. Detta protokoll diskuteras sedan vid
nästkommande seminarium. Då även den diskussionen protokollförs
och diskuteras vid nästkommande möte finns det möjlighet för semi-
nariedeltagare som inte varit närvarande vid ett seminarium att vid de
två nästkommande mötena ifrågasätta eller kommentera en specifik
seminariediskussion. 
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5.4 Tolkning och analys
Då den metod som använts för att samla in empirin är kvalitativ byg-
ger analysen av materialet på tolkning. Min tolkningsprocess inleddes
med att jag flera gånger läste igenom alla seminarieprotokoll och reflek-
tionstexter. Därefter gjorde jag en analys av mest använda begrepp och
delade upp innehållet i teman som baserade sig på dessa begrepp. Jag
gjorde flera olika tematiska analyser; per deltagare, per seminarium,
för gruppen kvinnor respektive för gruppen män, för deltagare från
kontorsrörelsen jämfört med deltagare från centrala enheter och
utifrån hela seminarieserien. I arbetet använde jag en manuell metod
med färgkodning. 

Tolkningsprocessen har varit lång och vindlande. Ibland har jag
skymtat ett svar på någon av forskningsfrågorna i materialet och då
försökt tydliggöra det genom att sortera materialet på ett nytt sätt.
Ofta har då istället det svar jag skymtat blivit ännu otydligare eller för-
svunnit helt och jag har fått börja om från början igen. Processen har
präglats av att jag arbetat med materialet tills mättnad uppstått på så
vis att alternativa förklaringar inte längre kommit fram.

Att avhandlingen är skriven inom socialkonstruktionismens
 tolkande tradition innebär även att syftet med analysen av materialet
är att bidra till att fördjupa förståelsen av den studerade situationen.
Jag vill inte göra några generella anspråk, det vill säga uttala mig om
att det jag funnit i mitt material gäller även utanför den studerade
situationen. Däremot menar jag att den analys jag gör, de teoretiska
förklaringsmodeller jag hittar, kan vara intressanta för andra att använ-
da på andra material än mitt. Det innebär att jag ser mina resultat som
generaliserbara på så sätt att jag menar att de kan användas för att
 analysera och kanske förstå andra situationer (Brunsson, 1985).

Jag har i arbetet med analysen av materialet inspirerats av Alvessons
och Sköldbergs (1994) diskussion om reflektiv forskning där tolkning
beskrivs innebära att ”alla, såväl triviala som icke-triviala, referenser
till empirin är tolkningsresultat” (Alvesson & Sköldberg, 1994 s 12).
Det innebär att jag ser all beskrivning av empirin, all redovisning av
resultat, som en tolkning. Redovisningen av empirin i kapitel sex vill
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jag därför beskriva som en primärtolkning medan analysen i kapitel
sju till tio kan ses som vidaretolkningar. 

5.5 Etiska principer
HSFR (1990) har ställt upp två etiska principer för humanistisk och
samhällsvetenskaplig forskning. Den första är att samhällsmedlemmar
har rätt till god forskning medan den andra är att enskilda individer
inte får kränkas i forskningsprocessen. I den här studien står dessa krav
delvis i motsats till varandra. Som beskrivits ovan menar jag att fors-
karen bör ses som ett forskningsinstrument. Det har därför varit vik-
tigt för mig att redogöra för min bakgrund som ledarutvecklare på
Swedbank och hur detta påverkat både genomförandet av studien och
tolkningen av materialet. Detta innebär dock att materialet endast del-
vis är anonymiserat. Vid vilken tidpunkt och vid vilket företag stu dien
genomförts beskrivs men namnen på de deltagande chefer har bytts
ut. Andra typer av uppgifter, som till exempel namn på avdelningar,
har också tagits bort ur texter och repliker om detta specifikt skulle
kunna peka ut någon av deltagarna. Jag är dock medveten om att  vissa
uppgifter som hierarkisk nivå i organisationen och deltagande i  olika
ledarutvecklingsprogram kan vara tillräckliga uppgifter för att del -
tagarna ska kunna kännas igen. Då Swedbank är en stor organisation,
med många chefer, och dessutom har omorganiserats flera gånger
sedan studien genomfördes hoppas jag dock att så inte ska vara fallet.

I samband med att jag träffade cheferna för att beskriva studien och
fråga om de ville delta sa jag att materialet skulle behandlas konfiden-
tiellt och citaten anonymiseras. Deltagarna har dock inte fått läsa
 igenom materialet eller godkänna citaten. Detta eftersom jag menar
att formen för insamlandet av materialet, med seminarieprotokoll som
lästes igenom och diskuterades vid flera tillfällen, har inneburit att
seminariedeltagarna godkänt dessa. Varje protokoll har skickats ut till
samtliga deltagare, det har diskuterats vid nästkommande semina rium
och inför det sista seminariet skickades samtliga protokoll ut för
genomläsning och kommentarer.

Jag vill dock understryka att såväl beskrivningar som tolkningar enbart
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är mina. Jag har med inspiration från Alvessons och Sköldberg, (1994)
valt att beskriva min forskning som reflektivt tolkande. Det innebär att
jag ser all beskrivning av empirin som min tolkning av densamma.

5.6 Sammanfattande diskussion
Avhandlingsarbetet bygger på en kvalitativ ansats i socialkonstruktio-
nismens tolkande tradition. Det innebär att jag vill bidra till förståel-
se genom tolkning samt att jag i den tolkande processen ser mig själv
som ett verktyg. Det senare då jag ser person och verklighet som en
oseparerbar relation. Eftersom alla människor har olika erfarenheter
och varje beskrivning som görs färgas av denna erfarenhet, är det omöj-
ligt att producera objektiva beskrivningar. Jag ser således verkligheten
som något som kontinuerligt konstrueras i det sociala samspelet
 mellan människor och menar att en medvetenhet om denna veten-
skapliga subjektivitet ökar mina möjligheter att tolka mitt material
(Berger och Luckman 1966, Alvesson och Sköldberg 1994, Sandberg,
1999, Widerberg, 2002). 

Då syftet med avhandlingen är att beskriva och förstå chefers yrkes-
kunnande för att därigenom utveckla kunskap om chefers arbete har det
empiriska materialet samlats in med en kvalitativ metod som utvecklats
för att undersöka yrkeskunnande. Metoden som heter ”Dialogsemi -
narie metoden” har med goda resultat använts för att undersöka yrkes-
kunnande inom vitt skilda yrkesområden. Däremot har chefers yrkes-
kunnande inte tidigare undersökts. Jag vill därför genom att jämföra
resultaten från min studie med ledarskapsforskning, och, när det gäller
vissa specifika delar även analysera dem med utgångspunkt i feministisk
forskning, bidra till att utveckla kunskap om chefers arbete.

Dialogseminariemetoden som utvecklats inom forskningsområdet
Yrkeskunnande och Teknologi vid KTH och har sin teoretiska grund i
en tolkning av Wittgensteins senfilosofi består av fem steg. 

Läsa . Seminariedeltagarna läser som en förberedelse inför semina-
riet en eller flera impuls- och bakgrundstexter. Texterna kan beskrivas
som kunskapsteoretiska essäer. 
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Skriva . Därefter skriver de en egen text på en A4 sida där de med
hjälp av impulstexten reflekterar över sitt yrkeskunnande. 

Seminarium. Vid seminariet läser en deltagare i taget upp sin text
som därefter diskuteras. Seminarierna leds av en samtalsledare och
observeras av en protokollförare.

Protokoll . Protokollföraren skriver ett diskussionsprotokoll base-
rat på anteckningar från seminariet samt en eventuell inspelning av
seminariesamtalet. Protokollet skickas ut till deltagarna och näst -
kommande seminarium startar med ett samtal om föregående mötes
protokoll. Syftet med protokollet är att hålla kvar samtalet med alla
dess spår i form av teman, tankar, associationer och sidospår, så att näs-
ta samtal kan bygga vidare på och ytterligare fördjupa det före gående. 

Kvällssamtal. Seminarierna som pågår under en hel dag avslutas
ofta med möten med yrkesutövare från andra sektorer för att ge del -
tagarna ytterligare möjlighet att få perspektiv på det egna yrkeskun-
nandet.

Den dialogseminarieserie jag genomförde med tio chefer från
Swedbank 2005 följde metodens olika steg så som de beskrivs i
Dialogseminariemetodik – bakgrund och manual av Bo Göranzon och
Maria Hammarén (2005). Inför varje seminarium ombads de del -
tagande cheferna att utifrån en impulstext skriva en sida med person-
liga reflektioner samt att läsa en eller flera bakgrundstexter. Texterna
lästes upp och diskuterades vid fem protokollförda heldagsseminarier.
Vid ett sjätte seminarium redovisade sex av deltagarna en längre sam-
manfattande text. Seminarierna leddes av professor Bo Göranzon
medan jag skrev protokoll. De fyra första seminarierna innehöll även
ett kvällssamtal. Då dessa inte protokollfördes, ingår de inte i empirin.  

Det empiriska materialet består således av de skriftliga reflektioner
cheferna skrev inför varje seminarium samt de protokoll jag skrivit där
seminariesamtalen redovisas. I nästkommande kapitel beskrivs semi-
narierna och delar av seminariediskussionen.
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Avhandlingens empiri är insamlad med Dialogseminariemetoden som
är den metod som utvecklats inom forskningsområdet Yrkeskunnande
och Teknologi för att undersöka yrkeskunnande. Sex dialogseminari-
er genomfördes under ett år i en grupp med tio chefer från Swedbank.
En utförligare beskrivning av deltagarna samt hur dessa valts ut ges i
kapitel fem.

Metoden innebar att cheferna inför varje seminarium läste en
impulstext samt en eller flera bakgrundstexter. Utifrån impulstexten
skrev de sedan en egen text med personliga reflektioner. Texterna läs-
tes upp och diskuterades vid de fem protokollförda heldagsseminarier-
na. Vid ett sjätte seminarium redovisade sex av deltagarna även en
längre sammanfattande text. En mer utförlig beskrivning av metod
och metodologiska överväganden ges i kapitel fem. 

I det här kapitlet beskrivs dialogseminarierna. Kapitlet är uppdelat
i sex avsnitt, ett för varje seminarium. Varje avsnitt inleds med en kort
beskrivning av seminariets genomförande det vill säga antal deltagare,
tema och texter. Därefter beskrivs delar av seminariediskussionen i
huvudsak i kronologisk ordning. Kapitlet avslutas med en samman-
fattning av seminarieserien i tabellform. I tabellen redovisas förutom
seminariets ram som lästa texter och antal deltagare även de teman
som diskuteras. Seminariedeltagarna har anonymiserats genom att
namnen byts ut.

Att beskriva empiri är en form av tolkning. Teman väljs ut, vissa
saker lyfts fram och andra tas inte med (Alvesson & Sköldberg, 1994).
Det innebär att följande beskrivning kan ses som en primärtolkning
av materialet medan analysen i de två nästföljande kapitlen utifrån
detta är mina vidaretolkningar.
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6.1 Det första seminariet
Beskrivning av seminariet I december 2004 får tio chefer från olika delar
av Swedbank en skriftlig inbjudan till dialogseminarieseriens första
tillfälle. Alla inbjudna har redan tidigare blivit tillfrågande om de vill
delta i seminarieserien. Med inbjudan följer impulstexter och bak-
grundstexter till det första seminariet samt en beskrivning av dialog-
seminariemetoden. Där meddelas också att reflektionstexterna ska
skickas in senast en vecka innan seminariet ska genomföras. 

Det första seminariet börjar trevande. Några av cheferna har svårt
att hitta till seminarielokalen och kommer därför för sent. Under tiden
småpratar de andra med varandra. Flera av dem har nyligen avslutat
ett gemensamt ledarutvecklingsprogram och pratar om vad som hänt
sedan sist, några andra löser ett arbetsrelaterat problem.  De flesta är
lite avvaktande. Gruppen bildades, som beskrivs i kapitel fem, huvud-
sakligen genom att den chef jag först träffade föreslog andra möjliga
deltagare, vilka sedan i sin tur föreslog ytterligare möjliga deltagare.
Detta sätt att välja ut deltagare bör innebära att cheferna är positivt
inställda både till varandra och till att tillhöra samma grupp. Jag tolkar
därför den avvaktande stämningen som riktad mot innehållet i semi-
narierna. Är det här en aktivitet som kommer att ge någonting eller
kommer det att visa sig bli en bortkastad dag? Professor Bo Göranzon
inleder i egenskap av seminarieledare det första dialogseminariet med
att beskriva forskningsområdet Yrkeskunnande och Teknologi; dess
historia och kunskapsteoretiska utgångspunkter. Jag upplever att del-
tagargruppen slappnar av under Göranzons föreläsning och tolkar det
som att beskrivningen legitimerar seminarieaktiviteten. Det första
seminariet har temat Kunskapssyn och den text som deltagarna fått läsa
och skriva ner sin reflektion över är Tyst kunnande och risker av Bo
Göranzon ur Spelregler – Om gränsöverskridande (2001). Som bak-
grundstext till det första seminariet har deltagarna fått Att skriva – en
metod för reflektion (1995) av Maria Hammarén och Att uppfinna nya
förbindelser av Christer Hoberg ur Dialoger – om yrkeskunnande och
teknologi (2002). 

Av de inbjudna tio cheferna är nio närvarande. Arbetet med de tex-
ter cheferna skrivit inleds med att texten från den av cheferna som
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meddelat att han är sjuk och därför inte kan vara med läses upp.
Därefter ombeds cheferna att i tur och ordning kommentera texten.
Gång på gång bryts ordningen av kommentarer och replikskiften. När
samtalet avstannar får en av de närvarande cheferna läsa sin text och
få den kommenterad på samma sätt. På det här sättet fortsätter semi-
nariet. 

Texter och repliker benämns som Peter 4:1 eller Katarina 7:4 där
namnet anger den person som skrivit reflektionstexten eller yttrat sig
i diskussionen, den första siffran vilken sida i protokollet citatet är
hämtat ifrån och den sista siffran vilket protokoll som åsyftas. Peter
4:1 innebär således att citatet från Peters text återfinns på sidan fyra i
protokollet från det första seminariet medan Katarina 7:4 innebär att
citatet återfinns på sidan sju i protokollet från det fjärde seminariet. I
de fall ett replikskifte återges markeras detta genom att det endast för
det första citatet i replikskiftet anges den sida och det seminarieproto-
koll repliken är hämtad ifrån.

Seminariediskussionen Då det första seminariet genomförs den 20
januari 2005 har nästan alla deltagare på olika sätt använt den nyligen
inträffade tsunamikatastrofen i Sydostasien som exempel för reflekte-
randet över yrkeskunnande i sina texter. Peter skriver till exempel i sin
text:

Peter (4:1):  /…/ I banken kan vi ibland muttra över alla instruk-
tioner, policies, regler och bestämmelser. Måste vi kunna och följa
alla dessa till vilken nytta? Säkerhetsgenomgångar varje år och
löpande information under året. Ja vi som har varit med ett tag vet
att det behövs. Vi måste veta vad vi ska göra i en viss situation hur
allvarlig situationen än är. /…/ Men mod utan kunskap om situa-
tionen och dess eventuella konsekvenser är dumdristigt mod. /…/
Nere i katastrofområdet agerade människor som hjältar, i många
fall agerade de utifrån ett yrkeskunnande och en erfarenhet som
dom bar med sig. Sjuksköterskan som vårdar, den tidigare läkaren
som opererar, militären som samordnar och håller ihop det initiala
hjälparbetet./…/ Sätt 5 stycken nyutexaminerade, briljanta, själv-
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tillräckliga ekonomer på ett bankkontor så får vi se vad som hän-
der. Sånt händer och några vill ha det så för man tror på att det är
receptet för framgång. Vad händer, jo totalt kaos.

Peter diskuterar i texten hur yrkeskunnande förhåller sig till ”instruk-
tioner, policies, regler och bestämmelser”. Regler behövs, säger han,
men de måste användas tillsammans med ”kunskap om situationen”.
Ett exempel på detta är sjuksköterskan, läkaren och militären som
under tsunamin agerade utifrån yrkeskunnande och erfarenhet men
kunde anpassa detta till de extrema omständigheter de befann sig i.
Att kunna anpassa sitt agerande till en specifik situation gäller dock
inte bara vid katastrofer som en tsunami, menar Peter, utan är lika
viktigt i vardagsarbetet på ett bankkontor. Unga oerfarna medarbeta-
re förstår inte det. Att låta ”5 stycken nyutexaminerade, briljanta, själv-
tillräckliga ekonomer” driva ett bankkontor resulterar därför i kaos.
Peter antyder också att det i bankorganisationen finns andra synsätt
än detta då han skriver att ”några” låter nyutexaminerade ekonomer
driva bankkontor eftersom ”man” tror att det är receptet på framgång. 

I den efterföljande diskussionen väljer många att kommentera
Peters syn på regler. Eva är en av dem:

Eva (6:1): Jag tycker att det är en intressant skillnad mellan indi-
viduellt mod och personligt ansvar. Kan man tala om organisato-
riskt mod? Det skedde en mängd individuella hjälteinsatser i
Sydostasien. Utan regelverk och policys. Men i banken tror vi att
det inte fungerar utan regelverk. Beror det på individernas person-
lighet? Hanterar vissa alltid kriser lika bra medan andra måste ha
regelböcker och övningar? Kan man träna upp krishantering? I
organisationer ser man ofta att allas ansvar blir ingens ansvar:

Eva visar i den här repliken inte samma syn på vad som är regler som
Peter. Där Peter menar att hjältarna under tsunamin agerade utifrån
ett regelverk bestående av till exempel fackkunskap om såromlägg-
ning, operationer eller evakuering av skadade, men hade förmåga att
anpassa kunskapen till situationen, ser Eva att agerandet skedde utan
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regelverk. Hon frågar istället om det är så att vissa behöver regelverk
för att agera medan andra kan agera även utan och antyder att banken
som organisation inte litar på att medarbetarna kan agera utan att vara
styrda av ett regelverk. 

Katarina fortsätter samtalet:

Katarina (6:1): Peter skriver ”Men mod utan kunskap om situa-
tionen och dess eventuella konsekvenser är dumdristigt mod”.
Vilken kunskap måste man ha? Jag tycker att det finns en typ av
tyst omdöme, när man bara vet att man kan ta vissa risker.

Katarina benämner den kunskap Peter skriver behövs för att kunna
anpassa ett agerande till en specifik situation för tyst omdöme. Hon
beskriver kunskapen som att ”man bara vet”. 

Det här är det första trevande samtalet om yrkeskunnande och dess
förhållande till regler. Diskussionen fortsätter och rör sig över andra
ämnen men med jämna mellanrum återkommer den till synen på
regler. Eva säger till exempel apropå mediabevakningen av tsunamin:

Eva (9:1): Det är ett kulturfenomen tror jag. I vårt samhälle har vi
en övertro på att det går att hitta en struktur, att det går att för-
hindra katastrofer eller i alla fall förutse dem. Sedan händer något
sådant här som sätter allt på spel. 

Här talar Eva om att det i vårt samhälle finns en tro på att vi kan för-
hindra, eller i alla fall förutse, katastrofer genom att bygga strukturer.
Thomas svarar:

Thomas (9:1): På tal om kultur: Vad gör Sverige i en katastrof –
tillsätter en kommission. Vad gör vi i banken – tillsätter ett projekt?

Thomas jämför Sveriges agerande under tsunamin med bankens sätt
att hantera katastrofer. Båda organisationerna väljer en lösning som
inte innebär en aktiv åtgärd. Att tillsätta en kommission eller ett pro-
jekt innebär att organisatoriskt flytta frågan som orsakat katastrofen,
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inte att ta ställning till vad som utlöst katastrofen eller vidta åtgärder
så att liknande katastrofer inte inträffar i framtiden. Bristen på age-
rande präglar också de efterföljande kommentarerna: 

Maria (10:1): Antingen är man den som agerar och då kan man
bli syndabock eller så har man turen att inte agera – då kan man bli
en av kritikerna. Det går alltid att kritisera det som är gjort.

Rickard (10:1): Jag såg Fritidsresors informationschef Lottie
Knutsson på TV i ett inslag på annandagen. Jag har funderat på vad
det var hon gjorde som var så bra. Men dels gav hon en känslomäs-
sig beskrivning av läget, dels fanns det ingen tvekan om att hon
hade ett ansvar och så var hon tydligt handlingsorienterad. Var det
ett personligt gott omdöme eller en struktur inom branschen?”

Maria säger att agerande är riskfyllt, något Rickard inte ifrågasätter,
istället svarar han att det är en viktig del i en chefs yrkeskunnande.
Även Maria tar upp temat agerande i sin text:

Maria (10:1): ”Men hur värderar vi inom banken kunskap och
yrkeskunnande? Kunskap om hur vi bemöter våra kunder, både för-
mågan att göra affärer och förmågan att ge god service, uppskattas
ofta mindre än lång erfarenhet av chefskap eller kunskap om att
driva projekt i sig, oavsett resultatet. Här tenderar vi också att vär-
dera kvalitén på projektets slutrapport snarare än projektets resul-
tat. Det vi faktiskt åstadkommer i kundmötet, och hur vi gör det,
är kanske vår viktigaste tysta kunskap.

Projekt är en viktig del av arbetet i banken och att kunna driva projekt
är därför en viktig kompetens hos bankens medarbetare. Men citatet
från Maria beskriver hur det är projektstrukturen och inte innehållet,
det vill säga projektets resultat, som värderas i organisationen. För en
projektledare innebär det att kompetensen inte bedöms utifrån pro-
jektets resultat utan utifrån om projektet bedrivits utifrån bankens
projektmodell. Strukturen kan vara tom på så sätt att projektet kan
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vara resultatlöst men om det avslutats enligt tidplanen och slutrap-
porten skrivits enligt projektmodellen anses det ändå vara ett lyckat
projekt. Christina och Thomas kommenterar.

Christina (11:1): Hur kan det vara så att kunskap om att möta
våra kunder värderas lägre än kunskap om att driva projekt

Thomas: Projekt är en av våra sjukor.

Marias uttrycker sin ståndpunkt mycket tydligt. Trots det är det ingen
som protesterar mot beskrivningen. De enda som direkt kommenterar
det Maria skriver är Christina och Thomas. Båda håller med Maria.
Christina understryker det märkliga i att projektkompetens värderas
högre än kundmöteskompetens och Thomas förstärker det ytterligare
genom att säga att ”Projekt är en av våra sjukor.” Arne fortsätter sam-
talet:

Arne (11:1): Och tron på att det går att utveckla säljförmåga genom
manualer. En av mina unga banksäljare sa till mig: ”Jag använder
exakt samma ord som Elsa, jag säger precis samma saker. Hon får
alltid avslut på sina affärer medan mina kunder säger att de ska åter-
komma men det gör de ju inte.” Elsa är en av mina mest erfarna
medarbetare. Hur ska jag hjälpa min nya unga medarbetare? Går
det att lära sig umgänget med kunder?

Thomas svarar genast:

Thomas (12:1): ”Det handlar givetvis om den sociala kompeten-
sen. Den kan du inte tillägna dig genom att imitera. 

Nu har samtalet lämnat tsunamins katastrofscenarier och istället lan-
dat i bankvardagen. Här är gruppen rörande överens. Peter skriver i
sin text att det inte går att låta nyutexaminerade ekonomer driva ett
bankkontor, inte ens om de är briljanta, och Arne och Thomas är över-
ens om att det inte går att lära sig att sälja genom manualer. Det inne-
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bär att det i den konkreta bankverksamheten inte räcker med att kun-
na manualen, regelverket, och bokstavligt följa det. För att bli en duk-
tig medarbetare i banken behövs det något mer, här benämnt som
erfarenhet och social kompetens.

Seminariet fortsätter med att Mats läser sin text:

Mats (12:1): Inget lär man sig om hur det är ”egentligen”. Det
där dagliga lärandet i det lilla förbereds man aldrig på. Om veder-
mödorna, om de ständiga misslyckandena, om att alltid behöva lösa
uppgifter under tidspress. Aldrig förbereds man på känslan av otill-
räcklighet. Ständigt plågas man av att behöva leverera med bristan-
de kvalitet. Man hinner aldrig bli färdig. Tiden finns inte att göra
saker ordentligt, så att tanken hinner stelna och ta slutlig form. Allt
skall gå så fort – så fort. Och ändå blir det ganska bra /…/ Banken
har under många år byggts upp av människor som valt att stanna
på sina arbeten under lång tid. Det är där yrkeskunnandet finns.
Många av dessa är på väg ut ur banken, ut ur yrkeslivet och in i en
annan fas av livet. De unga är precis som jag själv rastlösa och vill
”mer”. Nya utmaningar, nya projekt, nya människor… Och sen
skall organisationen slimmas till dess benen sticker ut. Ingenstans
får minsta slack finnas. Ingenstans får tid för reflektion och lärande
vara det naturliga. Effektivitet är överordnat allt. Kostnaderna skall
ner. Affären dras isär och styckas upp och helhetssynen går förlo-
rad. Inte någonstans skulle man kunna driva bank med papper och
penna. Kunskap om helheten är sedan länge borta. 

Mats börjar med att beskriva hur dåligt bilden av arbetslivet stämmer
med verkligheten. Det finns enligt honom stora skillnader mellan det,
den teoretiska utbildning en nyanställd i banken har, beskriver ska
göras och det som verkligen görs. En orsak till detta är enligt Mats den
ständiga tidsbristen. Det som görs blir trots detta ganska bra men hos
dem som levererar finns en frustration, de ser hela tiden glappet mel-
lan det som görs och det som kunde, eller borde, göras. 

Även Mats beskriver således skillnaden mellan de nyanställda med-
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arbetarnas teoretiska kunskap om bankverksamhet och de erfarna
medarbetarnas yrkeskunnande som anpassningen av detta kunnande
till en verklighet. Men enligt Mats är anpassningen av den teoretiska
kunskapen inte enbart något nödvändigt och positivt, istället beskri-
ver han hur glappet mellan teori och verklighet är en ständig källa till
frustration. Han skriver också att yrkeskunnandet i banken är på väg
att försvinna. När äldre medarbetare, som jobbat i banken under sto-
ra delar av sitt yrkesliv, lämnar organisationen ersätts de av unga, oer-
farna medarbetare som hela tiden vill vidare, vill göra något nytt. Som
inte vill stanna upp, reflektera och utveckla sitt yrkeskunnande. Detta
tillsammans med att tempot ökar och affären styckas upp gör att hel-
hetssynen på bankverksamheten går förlorad. Ingen förstår längre hur
deras egen del av verksamheten hänger ihop med, och påverkar och
påverkas av, de andra delarna. 

Mats beskriver således två sidor av yrkeskunnandets förhållande
till regler. Att inte få göra färdigt, att inte kunna göra saker så bra som
de går att göra är frustrerande. Att få och kunna följa reglerna i form
av utbildningens faktakunskap beskrivs här både som möjligt, om mer
tid fanns, och gott. I det sista stycket om yrkeskunnande beskriver han
dock något annat. Här fördjupar han bilden av förhållandet mellan
regler och att följa dem. Att göra saker halvdant på grund av tidsbrist
är i och för sig att förhålla sig till regelverk och därmed en typ av yrkes-
kunnande. Men i sista stycket förtydligar han att yrkeskunnandet inte
bara innebär att förstå att saker måste göras så fort att reglerna inte
kan följas utan också att veta hur och när detta ska göras och hur och
när det inte är möjligt, till exempel genom att förstå ett besluts inver-
kan på andra delar av bankverksamheten än den där beslutet fattas.
Unga oerfarna medarbetare har inte detta kunnande, det är något som
enligt Mats kräver erfarenhet och reflektion för att utvecklas.

Thomas och Katarina är de första att kommentera Mats text:

Thomas (13:1): Jag tror att vi alla känner igen oss. Du beskriver
något som inte är specifikt bank utan ett samhälleligt problem som
vi pratar alldeles för lite om. Det är synd om dem som inte är snab-
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ba, utrymmet för dem blir mindre och mindre. De som är långsam-
ma ska bort, snabbhet premieras. Hellre fort men fel än långsamt
men rätt.

Katarina: En tanke som kom till mig är att vi svälter oss själva. 

Thomas säger att han tror att alla känner igen sig i Mats bild. Han
menar att det ökade tempot inte är specifikt för bank utan ett sam-
hällsproblem. Både Thomas och Katarina spetsar till Mats bild av ban-
ken ytterligare. Thomas genom att säga att snabbhet premieras:
”Hellre fort men fel än långsamt men rätt.” och Katarina genom
uttrycket ”vi svälter oss själva”. Maria fortsätter med en fråga till Mats:

Maria (13:1): Detta är ett alster från en person som har ett stort
chefsansvar, som ska förmedla trygghet och lugn, det är roligt att
jobba här. Var får du din input för att klara av det? Du ser att det
här är verkligheten samtidigt som du själv måste gjuta mod i dina
medarbetare.

Mats: Jag andas en frustration över situationen. Mest kvalitets-
frågor, att aldrig bli färdig – att aldrig hinna tänka färdigt är det
frustrerande. Det finns inget utrymme för det, det uppskattas inte
om man gör det.

Tidigare resonemang visar hur utvecklingsarbetet i banken, enligt che-
ferna, under en längre tid styrts av idén om Lean Management. Något
som bland annat inneburit mindre tid för att utföra olika arbetsupp-
gifter. Deltagargruppen är enig i sin syn på att effektiviseringar är nöd-
vändiga. Det diskussionen fokuserar är om effektiviseringarna kan
fortsätta i samma takt som tidigare eller om de inom vissa verksamhe-
ter gått så långt att den ökade tidspress personalneddragningar och
andra åtgärder inneburit får för stora effekter på kvaliteten. Maria und-
rar hur Mats kan ge medarbetarna trygghet och energi när han själv
har en så mörk bild av organisationen och Mats svarar att det han
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uttrycker är ”en frustration över situationen”. Han exemplifierar
genom att säga att han aldrig får göra något färdigt.

Diskussionen fortsätter med ett fokus runt snabbhet:

Christina (14:1): Idag måste man leva med att snabbt sätta sig
in i nya arbetsuppgifter i banken – det säger mina medarbetare ock-
så. Men samtidigt måste vi undersöka vad vi har för krav på oss själ-
va. Vi måste se när vi ska säga stopp det här går inte längre. Det är
ett ledaransvar.

Mats: Det är svårt att säga nej som individ. Det går snabbare och
snabbare hela tiden. 

Christina: Men varför säger vi ingenting?

/…/

Eva: Det som är hoppingivande är att vi alla reflekterar över det-
ta nu. Vi kanske håller på att ”peaka” runt detta med slimmade
organisationer. 

Thomas: Jag är inte lika optimistisk. För vissa delar av vår orga-
nisation är det redan kört. Vi premierar snabbhet i alla samman-
hang. Vi springer i en tunnel utan att ha möjlighet att vända. Som
samhällsfenomen har vi alla ett ansvar för att försöka påverka det
men vi sitter alla runt det här bordet för att vi är snabba.

Eva: Men trots det vill vi ju inte.

Maria: Jag är inte heller optimistisk. Det går kanske att förändra
i vissa mikromiljöer men då måste vi kunna peka på att det finns
andra sätt att tjäna lika mycket pengar.

Eva: Alternativet är ju då att göra revolution. Vi slutar nu. Om
tillräckligt många gör det förändras det.
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Christina: Jag tror lite som du att vi kan göra något åt det. Vi
hoppar över projekten, införandet av nya produkter osv. Vi lugnar
ner tempot. Vi måste bli bättre på att prioritera.

Rickard: Jag håller med Thomas. Jag tror att det är alldeles för
få som är beredda att ställa sig upp och skrika för att organisationen
ska förändras. Säger vi ifrån finns det andra som är villiga att hop-
pa in. Vi måste ta ansvaret mot oss själva, det är det enda vi kan
göra.

/…/ 

Cecilia: Tror vi inte att vi kan göra något åt det är det farligt. Vi
måste ha ett eget val att välja bort saker.

Maria: Men vi har pratat om det här så många gånger utan att
något har hänt.

Mats: Men vi har en koncernchef som inte ställer upp på det. Vi
ska göra mer och mer snabbare och snabbare.

Arne: Ska vi lösa det genom att göra det fortare – det går ju inte.

Cecilia: Vi kan göra det annorlunda.

I replikskiftet ovan diskuterar cheferna sin egen möjlighet, och sitt
eget ansvar, att driva förändring i organisationen. De är alla överens
om att tempot drivits upp för högt och Thomas påpekar att det är
något som inte bara gäller den egna organisationen utan hela samhäl-
let. Däremot är de oense om såväl sina egna möjligheter som sitt eget
ansvar för att förändra detta. Att driva en annan linje än den i organi-
sationen accepterade beskrivs som farligt. Det finns andra som står
villiga att ta över om de säger nej. Cecilia, Christina och Eva menar att
det trots detta är ett chefsansvar att säga nej och att det är farligt att tro
att man inte kan förändra medan Mats, Thomas, Maria och Rickard
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menar att en förändring är omöjlig att uppnå. Mats och Rickard är
också de som tydligast uttrycker att de som individer kan förlora på att
försöka.

När Arnes text lite senare läses upp återförs diskussionen om yrkes-
kunnande till kundmötet på kontoret: 

Arne (17:1) Jag har ofta träffat människor som jag vet har uträttat
något som verkligen sticker ut. När de då berättar att de inte vet
riktigt hur utan enbart tycker att ”det är väl som det ska” så har jag
lärt mig att då blir det riktigt intressant för då är det ett arbetssätt
och inget konstruerat. Då skall man ägna tid åt att lyssna!

Jag har mycket stor respekt för den tysta kompetensen. Jag ser
den varje dag i mitt yrke och står nu inför generationsskiften där
personal med 30-35 års erfarenhet kommer att växlas ut. Jag har
också märkt att den tysta kunskapen efterfrågas av unga välutbild-
ade civilekonomer hos mig som har teoretiska kunskaper kring
Keynes ekonomiska teorier från 50-talet men som hungrar efter
den yrkeskunskap som äldre kollegor har. Som ledare har jag ett
ansvar för att den tysta kompetensen växlas över och det är inte
självklart att tillfredsställa ”hungriga” unga människor på kort tid
här.

Arne använder uttrycket tyst kompetens för att beskriva det han menar
är den viktigaste delen i en banktjänstemäns yrkeskunnande. Han stäl-
ler den tysta kompetensen mot teoretisk kunskap och menar att det
inte bara är han själv, i egenskap av chef, utan även de unga, välutbil -
dade men oerfarna, medarbetarna som värdesätter de äldre kolleger-
nas erfarenhetsbaserade kunskap. 

Den tysta kompetensen beskrivs i texten just som tyst, som något
medarbetaren inte kan formulera. Arnes påpekande om att han lyss-
nar extra noga när medarbetare inte kan förklara vad de gjort för att
han då vet att det är ”ett arbetssätt och inget konstruerat” beskriver en
syn på formulerbar kunskap som konstruerad.  I ett tidigare replikskif-
te med Thomas slår Arne fast att det inte går att lära sig att genom föra
ett lyckat kundmöte från en manual. Tyst kompetens innebär således
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att kunna anpassa sitt agerande utifrån situationen till exempel i form
av en specifik kund. Den kompetens Arne kallar teoretisk, konstrue-
rad och som kan formuleras i en manual kan också beskrivas ha en
högre abstraktionsnivå än den kompetens som är nödvändig i kund-
mötet. En manual måste lämna den exakta nivån i ett specifikt kund-
möte, exempelnivån, och beskriva ett mer allmänt förhållningssätt till
många kunder. Den tysta kompetensen beskrivs således även av Arne
som att kunna använda och anpassa en regelbok, det vill säga bankens
kontext, till en specifik situation. 

Hittills har exemplen på medarbetares yrkeskunnande alla varit från
kontorsrörelsen. I Evas text beskrivs dock hur även fondförvaltares
kompetens bygger på erfarenhet: 

Eva (18:1): Som förvaltare förväntas du ha en viss bas i form av
teoretisk utbildning, i de flesta fall akademisk examen i finansiell
ekonomi, redovisning eller liknande. Samtidigt är förvaltningsrol-
len helt beroende av erfarenhet; ingen kan studera till att bli en
duktig förvaltare och får som nyutexaminerad aldrig ett eget för-
valtningsansvar. Det finns dessutom stora skillnader mellan förval-
tare, en del lyckas bra och andra lyckas mindre bra. Man kan tala
om en talang för förvaltning. Talang är givetvis svårdefinierad, men
har troligen att göra med hur individen tolkar information, lär av
erfarenheter, kan se mönster etc. Eftersom en stor del av kapital-
förvaltning går ut på att förutse risker och att hantera oväntade
situationer, är givetvis krishantering och förmågan att vara förbe-
redd på oväntade situationer, viktiga inslag.

Som nyutexaminerad akademiker, kan du i princip ingenting
– du är junior som under lång tid skall gå som ”lärling” hos mer
erfarna kollegor innan du anses som flygfärdig och får ett eget för-
valtningsmandat. Lärlingsperioden går i del flesta fall ut på att en
”junior” får mindre ansvarskrävande uppgifter, får sitta med vid
informationsmöten och beslutsmöten för att på så sätt kunna suga
i sig hur de mer erfarna kollegorna beter sig och hur de fattar beslut.
Om en arbetsplats kunde hitta ett verktyg för att samla upp erfa-
renhet och uppmuntra erfarna medarbetare att systematiskt reflek-
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tera, för att sedan delge kollegorna sina reflektioner, skulle upplär-
ningen av yngre medarbetare gå snabbare och ha högre kvalitet.
Om det vore möjligt att lära ut sin talang till andra, skulle det ju
vara en otrolig vinst för en organisation och för individerna. Att
rekrytera en erfaren förvaltare är dyrt, att lära upp yngre förmågor
internt är sannolikt betydligt billigare.

Arbetslivet, och många gånger även vårt liv privat, ger lite
utrymme för, och fäster mindre betydelse vid, reflektion. En förval-
tare uppmanas genom avkastningsanalys att analysera vilka beslut
som var lyckosamma och vilka som inte var lyckosamma. Däremot
tror jag att frågan sällan ställs som varför ett visst beslut var lyck-
osamt. Vad var det som gjorde att jag, givet den information och de
beslutsunderlag jag hade till mitt förfogande, fattade ett visst beslut
när många i min omgivning kom till helt andra slutsatser? Drog jag
en parallell till en liknande händelse, la jag större vikt vid vissa fak-
torer än de flesta andra, såg jag ett mönster som andra inte såg etc?”

Eva beskriver mycket konkret fondförvaltares kompetens. Den teore-
tiska kunskapen är en bas men den verkliga kompetensen består av att
tolka information, se mönster, förutse risker och kunna förutse och
hantera oväntade situationer. Det är också viktigt att kunna lära sig av
sina erfarenheter, att kunna reflektera. Hon påpekar att yrkeskompe-
tensen inte kan läras in utanför själva arbetssituationen. Nya oerfarna
medarbetare får lära sig fondförvaltaryrket genom att sitta med vid
möten och lyssna på erfarna kollegers diskussioner och beslut. 

Cecilia ger i sin text ytterligare exempel på yrkeskunnande nu från
kreditområdet: 

Cecilia (24:1): Praktisk kunskap kan inte systematiseras –
Värderingsstyrd kreditpolicy. Vad är affärsmannaskap…

Kreditperspektiv – vi kan tillhandahålla verktyg men förståel-
sen måste komma då man kopplar verkligheten till output och kan
tolka.

Cecilia beskriver hur bankens kreditpolicy inte kan användas av någon
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som inte har erfarenhet från kreditområdet. Det som behövs är ett inre
bibliotek av exempel på kunder som fick lån och kunder som inte fick
lån och vad som har hänt med dem efter besluten. Policyn kan inte
användas i en konkret situation utan att kopplas till andra konkreta
situationer. Det hon beskriver är inte exempel i form av, av banken
definierade, typkunder utan verkliga kundärenden som antingen är
lika eller olika det nuvarande. Det går enligt Cecilia inte att förstå kre-
ditpolicyn i sig. Förståelsen förutsätter hanteringen av exempel. Först
när policyn används för att hantera konkreta situationer kan den för-
stås och det är också först då den enskilda medarbetaren kan visa att
han eller hon har förstått den.

I sin text till det andra seminariet förtydligar Cecilia hur hon inte
slaviskt kan följa en policy eller instruktion. Hon måste använda sin
erfarenhet, sitt omdöme och sitt mod i tolkandet av policyn:

Cecilia (8:2): ”Det exakta i teatern är paradoxalt nog inte alls
exakt1).” Det gäller att med helheten för ögonen – bygga vidare på
sin roll. Anpassa sig till verkligheten. Självklart kan starka parallel-
ler till uppgiften som kreditchef dras. En tydlig policy/instruktion
kan jag inte slaviskt följa. Det handlar om erfarenhet och omdöme
och inte minst mod. Hur har jag, om än på intet sätt fulländat, lyck-
ats tillskansa mig detta? Många års yrkesverksamt liv, fått möjlig-
het att utsätta mig för många olika situationer, företag, yrkes roller.
Har haft chefer som givit stort mått av eget ansvar. Misslyckanden
och succéer blandat med halvbra resultat. Ett eget intresse att
utvecklas och många egna tankar. En mer strukturerad form av upp-
följning, reflektion och dialog kring vad som gjorts bra eller dåligt
hade säkert kunnat snabba på processen och varit givande för andra
än mig själv. 

6.2 Det andra seminariet
Beskrivning av seminariet Det andra seminariet börjar mer fokuserat
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än det första. Inget av den tvekan som fanns i gruppen inför den för-
sta gången märks nu. Under det första seminariet kommenterar till
exempel flera av deltagarna att de inte är vana vid att skriva reflekte-
rande texter och därför är osäkra på vad som förväntas av dem men vid
det andra seminariet är det ingen som beskriver några svårigheter med
att skriva reflektionstexten. Även nu är det nio deltagare, Arne anmäl-
de redan vid seriestarten att han är bortrest denna gång.

Seminariet börjar med ett samtal om protokollet från det första
seminariet. Deltagarna har förberett sig genom att läsa protokollet.
Några exempel på kommentarer från deltagarna när protokollet dis-
kuteras är:
• Igenkännande – seminariet spelades upp igen vid läsningen av pro-

tokollet. 
• Intressant att se hur diskussionen gick. Hur vi i kringelikrokar kom

fram till olika slutsatser, var vi började, vad vi gick förbi och var vi
slutade någonstans. 

• Fastare struktur av vad vi faktiskt gjorde. Det sätter sig mer när
man får ett protokoll.

• Många intressanta tankar. Många intressanta spår att fundera vida-
re på både här och enskilt. 

• Förvånad över hur mycket jag hade med mig efter förra dagen. Jaha
så där är det eller jaså så tänker han/hon. Der var så intressant att
bara lyssna på mina kolleger – nya sidor kom fram. Jag kände mig
inte pressad av att jag skulle prestera något, att det skulle komma ut
något.

• Jag tyckte att det hände jättemycket förra gången. Många infall och
många nya perspektiv.

Som kommentarerna visar är deltagarna positivt inställda till semina-
rierna. Det enda som möjligen kan tolkas negativt är en otålighet och
undran över vad seminarierna ska leda till: 

• Funderade på dagen när jag läste protokollet. Vilket behov vi hade
av att prata om snabbhet och tempo. Undrar om vi kommer att
fortsätta med det eller plocka upp andra intressanta teman? 
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• Känner nyfikenhet. Vad kommer att hända i fortsättningen? Men
samtidigt otålig. Leder det här till något? Känner igen min otålig-
het. Allt måste leda mot något. Kanske inte ska tänka så utan bara
sitta här.

• Om vi visste vart det skulle leda vore det inte värt att göra det.
• Men om vi har samma övning sex gånger måste resultatet bli mind-

re och mindre. 

Temat för det andra seminariet är Modell och verklighet och impuls-
texter för den skrivna reflektionen är Vykort från Finistère av Bodil
Malmsten ur Priset på vatten i Finistere (2001) och Regissören har ordet
av Per-Axel Branner ur Dialoger – om yrkeskunnande och teknologi
(2002). Som bakgrundstexter har deltagarna fått Artificiell intelligens
eller Drömmen om det exakta språket av Bo Göranzon samt Modell och
verklighet av Lars Gårding båda ur Dialoger – om yrkeskunnande och
teknologi (2002). 

Seminariediskussionen Det andra seminariet börjar med att Peter läser
sin text. Han beskriver där bland annat hur utvecklingsprojekt inom
banken tenderar att utgå ifrån att verksamheten på bankkontoren all-
tid fungerar perfekt, helt utan störningar. 

Peter (4:2): /…/ Att bara se till ytan är ofarligt för det gör att du
aldrig behöver ta reella risker. Du kan tryggt placera in människor
och verksamhet i logiskt ordnade modeller och fack. Allt uppför sig
som det ska och skulle det mot förmodan inte göra det så byt ut
eller blunda så löser det sig. /…/ Ingenting är perfekt och kommer
aldrig att vara det heller. Framförallt när vi människor är inblanda-
de. Vi är imperfekta och det är också det som gör oss till det vi är
idag. Någonting fantastiskt. Det är dock inte helt ovanligt att vi i
olika utvecklingsprojekt utgår från att vi är perfekta och att allt
kommer att gå precis enligt plan och utifrån en perfekt logik som
för alla är solklar. Hur ofta förekommer det inte också att vi som
chefer leder vår verksamhet som skulle den vara perfekt. Det är först
när vi förstår att allt inte är perfekt som vi faktiskt på allvar kan
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förstå hur vi ska utveckla vår verksamhet och våra medarbetare.
/…/ Imbecilla förenklingar av komplicerade orsakssammanhang.
/…/ Ja vi behöver ha något att hålla oss i för att känna tryggheten
att våga men balansen måste finnas mellan känsla och förnuft.

Peter jämställer ”att bara se till ytan” med att utgå ifrån att verksam-
heten alltid fungerar ”enligt plan”. Det han beskriver är ett neoklassi-
sistiskt synsätt på organisationer som fungerande helt i enlighet med
de styrsystem, i form av organisationsscheman, arbetsbeskrivningar,
policys, IT-system, rutiner med mera som skapats för att styra desam-
ma.  De gånger något inte fungerar enligt plan ses som undantag. Detta
synsätt delar inte Peter. Han menar istället att organisationer aldrig
fungerar helt enligt plan. Först när en chef inser detta kan han eller
hon utveckla såväl själva verksamheten som medarbetarna ”på allvar”.
Denna förståelse, av Peter uttryckt som att ingenting där människor
är inblandade någonsin kan vara perfekt, kommer med erfarenheten.
Många utvecklingsprojekt utgår ifrån att verksamheten alltid fungerar
perfekt vilket innebär att de produkter som utvecklas blir svåra att
använda i den, alltid på något sätt, imperfekta verksamheten. Katarina
är en av de första att kommentera texten: 

Katarina (4:2): ”Passiv i handling och aktiv i sinnet”, ”Det är
först när vi förstår att allting inte är perfekt”. Ja kanske också när vi
förstår att allting inte behöver bli perfekt. Vi måste vara perfekta,
våra medarbetare måste vara perfekta, allt måste vara perfekt. Det
behöver det inte alls vara. Att vara perfekt blir ett mål i sig istället
för det egentliga målet. Det blir för mycket fokus på den egna pre-
stationen – istället för på resultatet.

Katarina menar att det inte räcker med att förstå att allting inte är per-
fekt utan att vi också måste sluta sträva efter det perfekta. Att sträva
efter perfektion innebär en koncentration på den egna prestationen
istället för på resultatet. Rickard kommenterar:
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Rickard (5:2): ”Att bara se till ytan är ofarligt” – ja fast det är ju
det som är farligt egentligen. Peter och jag har genom åren deltagit
i ett oändligt antal utvecklingsprojekt tillsammans. För 6 – 7 år
sedan var vi väldigt mycket mer perfekta än vad vi är idag.

Rickard beskriver hur förståelsen för det imperfekta kommer med erfa-
renhet. Att det är väldigt lätt att som oerfaren utgå ifrån att allt ska fly-
ta perfekt, att det som inte gör det är slarv eller undantag. Han förtyd-
ligar också att det är farligt att bara se till ytan när beslut ska fattas, att
inte våga gå till grunden med frågan. Samtalet fortsätter på samma
tema men nu med exempel från beslutsfattande. 

Mats (5:2): Det enda som gäller som argument om man ska fatta
ett beslut är om det är intellektuellt, logiskt. Att inte känna för
något beaktas inte. Det är inte tillräckligt bra. Och då tror jag att vi
tappar bort något viktigt. Det uppstår alltid motkrafter när man
sätter igång något och de handlar bara om känslor de är inte ratio-
nella.

Maria: Vi har ofta en känsla för vad som är bäst att göra. Men
det kan vi inte ta på så då gör vi hellre en kalkyl som är dåligt under-
byggd eller dålig för att det inte går att räkna på det. Och tar ett
beslut utifrån det som inte alls går i linje med vad vi tycker är rätt.
Varför gör vi så varför gör vi inte uppror istället?

Sören: Jag tror att vi fattar beslut på känsla. Men sedan legitime-
rar vi den med kunskap av kalkyltyp.

Maria: Ibland gör vi så. Och det är ju i alla fall bättre än att inte
gå på känslan alls.

Sören: Jag tror att vi vill vara rationella men mycket är känslos-
tyrt.
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Cecilia: Det är väldigt mycket intuition och känsla om man ser
på t ex Lars-Erik Kvist2). Men det gäller att bygga under det med
logiska argument. 

Christina: Har vi inte lärt oss att det är så vi uttrycker oss? Vi
känner men vi använder bara logiska argument.

Katarina: I kreditkommittén kan det sitta en kreditchef på ena sidan
och känna och en kundansvarig på andra och känna tvärtom. Då
hjälper det inte så mycket.

Cecilia: Det bästa argumentet vinner.

Mats och Maria menar att det enda som räknas i organisationen när
beslut ska fattas är logiska argument och kalkyler. Trots att de intui-
tivt vet att ett beslut är rätt kan de därför tvingas att fatta ett annat
som går att underbygga med en kalkyl. Maria frågar också varför de
går med på detta istället för att göra uppror. Sören, Cecilia och
Christina menar att beslut fattas utifrån känsla men att det inte syns
eftersom beslutet sedan byggs under med en kalkyl. Mats och Maria
beskriver således en organisation där det är viktigare att göra på rätt
sätt än att få rätt resultat. Sören, Cecilia och Christina beskriver istäl-
let en organisation där det i och för sig är viktigt att göra på rätt sätt
men där alla är medvetna om att detta bara är en fasad, en yta, som
inte betyder något för det verkliga resultatet.

En stund senare återkommer Maria och Katarina till diskussionen
om Lean Management arbetet och organisationens prioritering av
snabbhet från det första seminariet.

Maria (6:2): Vissa saker måste vi sträva efter att göra bättre.
Tillräckligt bra är inte tillräckligt bra längre. Jag tror att det beror
på att tiden är den viktigaste faktorn. Vi har ett så pressat tidssche-
ma att det vi har möjlighet att göra trots att vi tänjer på våra resur-

2. Lars-Erik Kvist är Kreditchef på Swedbank när seminarieserien genomförs
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ser till det yttersta inte duger längre. Och vi har alltför lite debatt
om det tycker jag. Alltid frågan om att pressa tidsschemat lite mer.

Katarina: Vi går aldrig hela vägen. Vi gör ett projekt och kom-
mer fram till vad vi ska göra sedan släpper vi det. Vi borde göra 5
projekt istället för 50 och gå hela vägen med dem. Det skulle höja
kvaliteten i banken oerhört. 

/…/

Mats (6:2): Men det är ju som Maria säger att tempot är det vik-
tigaste. 

Rickard: Det pratade vi om förra gången. Många ser det men
ingen vill ställa sig upp och säga det. Att det blir så taskig kvalitet
att vi inte borde göra det. Tempot är kulturen.

Gruppen har diskuterat skillnaden mellan perfekt och tillräckligt bra
när Maria säger att prioriteringen av snabbhet i organisationen med-
för att tillräckligt bra inte räcker längre. Organisationen är så hårt pres-
sad att det man har möjlighet att leverera inte duger. Enigheten i grup-
pen om att tempot är så högt att det medför att kvaliteten i verksam-
heten blir för låg är stor. Såväl Katarina som Mats och Rickard håller
med Maria när hon säger det. 

I sin text till det andra seminariet skriver Cecilia om förenklingar:

Cecilia (8:2): ”Imbecilla förenklingar av komplicerade orsaks-
samband” 
Här ligger en väldigt stark negativ värdering i ”imbecilla”. Själv ser
jag att vi behöver förenklingar och att de i väldigt många samman-
hang är något bra. Vi använder oss av förenklingar för att lättare
förstå en komplicerad värld. Ibland omedvetet som ett försvar, då
vi genom förträngningar, projiceringar m.m. själva bättre kan han-
tera okända saker, händelser, personer, platser. 

Av en ledare behövs förenklingar för att tydliggöra en väg som
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skall leda till ett mål. Förenklingar behövs för att ge sammanhang
och överblick. 

Själv tycker jag att det är lättast att göra bra förenklingar som
tydliggör och ger sammanhang och överblick om jag verkligen kan
en sak ordentligt. Är jag däremot mitt inne i något nytt och tram-
par runt i en massa ny information, och inte ser strukturer, vad som
är viktigt eller inte, kan jag inte göra några ”smarta” förenklingar.
Däremot har jag lärt mig att det är till hjälp att försöka göra kom-
primerade sammanfattningar och slutsatser löpande t ex när en stör-
re analys genomförs, då exponeras områden som måste förstärkas
och teser kommer upp som i det vidare arbetet kan förkastas eller
utvecklas.

I ett liv som går allt för fort riskerar vi att allt för sällan nå till-
räckligt djupt för att göra smarta förenklingar – vi fastnar i de imbe-
cilla. 
/…/
Branner skriver om ”publikens förhandsintresse är sympatiskt men
farligt”3). Vad missar vi med att ha en förutfattad bild, uppbyggda
förväntningar av vad som skall hända på en scen - i livet, arbetet, i
en process, när en affär föredras i kommittén? Kan vi göra oss fria
från tidigare erfarenhet och låta bli att stoppa saker, människor i
fack för tidigt? Är vi själva för förutsägbara, med manér, instängd i
ett fack av personer runt i kring oss? Ja! – så är det kan man nog
svara på det. Tänk vad svårt det är att ändra andras arbetssätt och
attityder och inte minst sig själv!” 

Cecilia menar att förenklingar är nödvändiga och inte behöver vara
imbecilla. Ibland kan en förenkling vara ett försvar men oftast använ-
der vi dem för att förstå en komplicerad omvärld. För att kunna göra
en bra förenkling måste man emellertid kunna området och däri ligger
risken enligt Cecilia. Allt går så fort att vi riskerar att inte gå tillräck-
ligt djupt i en fråga och då blir förenklingen imbecill. 

Katarina kommenterar: 

3. Citatet är från impulstexten, ”Regissören har ordet” av Peter-Axel Branner ur Dialoger – om
yrkeskunnande och teknologi (2002).
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Katarina (8:2): Jag fastnade för det du skrev om att göra bra
förenklingar. Ja om man är väldigt kunnig kan det bli bra. Vi lyss-
nade i förra veckan på en kille från Markets. Han förklarade väldigt
komplicerade saker på ett väldigt enkelt sätt så att vi förstod. Men
samtidigt förstod vi också att det var oerhört komplicerat. Han hade
djupet i sin kunskap så att han kunde plocka ut exakt det som var
viktigt.

Katarina håller med Cecilia om att det behövs djup kunskap för att
förenklingarna ska bli bra. 

Cecilia kommenterar också förutfattade meningar utifrån den
andra impulstexten, ”Regissören har ordet” av Per-Axel Branner. Hon
frågar vad vi missar genom att ha förutfattade meningar när ett ären-
de dras och om vi har möjlighet att göra oss fria från våra fördomar.
Rickard säger:

Rickard: Jag vill kommentera det sista om förutfattade bilder.
Är inte det en nödvändig förenkling av själva livet? Vi har alla våra
tavlor – hur stor del av tavlan är öppen, är jag beredd att revidera?
Sambandet mellan förutfattade meningar och förenklingar är
intressant.

Rickard menar att förutfattade bilder är en typ av förenklingar som är
nödvändiga. Han säger: ”Är inte det en nödvändig förenkling av själ-
va livet?”.  Några repliker senare tar Thomas upp temat igen.

Thomas (9:2): /…/Men du sa något viktigt Katarina. Alla för-
stod att det var förenklingar av en komplicerad materia. Annars kan
ju reaktionen bli ”Jaså var det inte svårare än så”.

Cecilia: Alternativet kan ju vara att man inte får genomslag för
sin kunskap. Om man inte gör förenklingar. Ingen orkar läsa
Darwin i original – då är det bättre att läsa ett sammandrag.
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Eva: Viktigt att veta att det är en förenkling eller en tolkning. Så
fort man tappar den vetskapen då blir det riktigt farligt. Får ej tap-
pa sina egna reflektioner.
Några repliker senare kommenterar Peter förenklingar:  

Peter (9:2): När jag läste juridik trodde jag att jag kunde allt när
jag hade läst proppen. Ju mer jag läste efter det desto mindre tyck-
te jag att jag kunde. Samma sak med ledarskap – börjar med en enkel
modell och sedan när du tränger djupare ju mer förstår du att du
ingenting förstår.

Samtalet om förenklingar och fördomar har kopplingar till seminarie-
seriens stora tema, regler och att följa regler, genom att regler med
nödvändighet är förenklingar. Det som framkommer i Cecilias texter
och de efterföljande samtalen är att förenklingar är nödvändiga men
att bra förenklingar kräver god kunskap om det område eller den frå-
ga som ska förenklas. 

I sin text lägger Katarina ytterligare en dimension till diskussionen
om den imperfekta verkligheten.

Katarina (11:2): Jo mera övertygat jag är om något jo viktigare
är det att kunna reflektera vid sidan om, att aldrig glömma att
 verkligheten bara är min och bara för en stund för om lidt har den
ändrat sig lite gran. En underbar känsla, vidunderlig, ofattbar och
obeskrivlig. Och likadan for dig – du har din verklighet.

Katarina beskriver hur verkligheten hela tiden skiftar beroende på vil-
ket perspektiv vi har: ”verkligheten bara är min och bara för en stund
för om lite har den ändrat sig lite grand”. Christina kommenterar:

Christina (12:2): /…/ Sedan fastnade jag också för det sista att
verkligheten inte är en utan många. Din verklighet är inte min verk-
lighet. Det är därför det är svårt att få trovärdighet för förenk ling-
ar. Man måste ha stor trovärdighet för att någon ska lyssna. 
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Även Mats har fastnat för uttrycket ”Imbecilla förenklingar av kom-
plicerade orsakssammanhang” ur impulstexten. Han skriver i sin text: 

Mats (18:2): ”imbecilla förenklingar av komplicerade orsakssam-
manhang” ett sådant befriande uttryck. Kärnfullt och konkret. Jag
gillar det uttrycket. Det etsar sig fast. Själv brukar jag ondgöra mig
över ”infantilismens seger”. Allting skall vara så förenklat. Tiden
för eftertanke får stå tillbaka för snabba leveranser. Nu skall vi slu-
ta utreda och fokusera på att genomföra. Det är väl rätt och riktigt.
Bara det inte utmynnar i ”infantilismens seger”, där mottaglighe-
ten för olika argument och själva komplexiteten i verkligheten får
stå tillbaka för en önskan om enkla slutsatser som kan sammanfat-
tas i ett fåtal rekommendationer och förslag till beslut. Men det är
den vägen vi vandrar på. Kanske styrd av människans hjärna som
hela tiden strävar efter förenklingar, sammanhang, logik och att få
ihop saker. Om hjärnan inte får ihop det blir man osäker och fru-
strerad. Man har inte längre kontroll. Själv tror jag att utmaningen
ligger i att våga stanna kvar i läget utan kontroll och härda ut så
länge som möjligt. Att orka ”kokas i osäkerhetens olja”. Först då
låter man frågan få sitt rätta utrymme. Man får kanske tumma på
önskan att kortsluta frågor allt för fort, bara för att det känns job-
bigt att inte ha svar på alla frågor. Bra beslut kräver en hel del fru-
stration.

Mats beskriver ett företag där allt ska gå snabbt och enkelt. Han säger
att det givetvis är bra att vara handlingsinriktad men att det finns en
fara i att bara söka efter enkla lösningar. ”Bra beslut kräver en hel del
frustration” att ”orka koka i osäkerhetens olja” det vill säga att se och
erkänna verkligheten just så komplicerad som den är. Det finns en fara
i att allt som inte passar in i ramen skärs bort. Katarina är en av dem
som kommenterar texten.

Katarina (19:2): /…/ Det här med att vi kokas i osäkerhetens
olja är ett tema som kommer tillbaka hela tiden – det är väldigt bra.
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Även Thomas beskriver bankens beslutsstrukturer utifrån uttrycket
”imbecilla förenklingar av komplicerade orsakssammanhang”.

Thomas (21:2): ”I Bodil Malmstens ”Vykort från Finistère”
används uttrycket ”imbecilla förklaringar av komplicerade orsaks-
sammanhang”. Uttrycket har många släktingar, en av dem är ”enk-
la lösningar på komplicerade problem”. Att finna dessa tycks för
många vara det ideala. Att det skulle finnas problem som saknar
enkla lösningar är svårare att erkänna.  /…/ När kommer vi att inse
att det faktiskt inte finns några enkla lösningar, enkla svar på vad
som är komplexa problemstrukturer, och att mängden verkliga
experter kanske inte ökar utan snarare minskar. Kanske det är allt-
för skrämmande att inse att vår omvärld är just så fylld av oförklar-
liga problem och så svårhanterlig att det kanske inte ens finns någ-
ra komplicerade lösningar. Eller för att tala med Malmsten ens någ-
ra begåvade förklaringar till komplicerade orsakssammanhang.
/…/ De senaste åren har jag upptäckt en än mer avlägsen men dock
släkting till Bodil Malmstens uttryck på min arbetsplats. Även
många av de frågor vi hanterar- och utreder i projektform- innebär
svårigheter att rätt hantera en omvärld med många möjliga vägval.
Ofta konstaterar vi att vi borde inhämta kunskap om marknad,
omvärld, kunder och mycket annat för att faktiskt göra rätt. Svaret
blir ofta ”Det bästa får inte bli det godas fiende” Gör det snabbt
och förenklat. Time to Market, du vet. Behovet av förenklingar
tycks öka i takt med att problemen att lösa ökar i komplexitet.
Kanske vi skulle må bra av att någon gång i stället säga: ”Jag förstår
inte det här. Att komma fram till en bra lösning tar tid. Låt oss ta
oss den tiden. Endast det bästa är gott nog”.

Thomas menar att det finns en strävan efter enkla lösningar som är så
stark att vi har väldigt svårt att acceptera att det finns problem som är
så komplicerade att det inte finns någon sådan. Även snabbhet tas upp.
Hur det i projekt finns förståelse för att mer kunskap bör inhämtas.
Men eftersom det är snabbhet och enkelhet som prioriteras väljs allt
som skulle komplicera frågan ytterligare bort. 
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Maria (22:2): ”Man kan också koppla det till det Katarina har
varit inne på – att vi hellre vill jobba med några frågor på djupet.
Om jag tolkar oss som grupp är det inte det att vi jobbar mycket
som är fel utan vi är beredda att lägga ner mycket kraft och energi
men skulle vilja göra det på djupet och göra något som verkligen
har en mening. 5 frågor istället för 50. Varför gör vi inte revolu-
tion? Säger att vi vill göra det här, det här är viktigast. Vi kommer
att komma tillbaka med en lösning, inte på kortast tänkbara tid
utan med den bästa lösningen.”

Maria syftar på diskussionen vid det första seminariet då Eva pratade
om att göra revolution. Enbart några repliker före Maria har Cecilia
(21:2) sagt: ”Vi kommer närmare och närmare din revolution Eva.”

Under det andra seminariet beskriver både texter och diskussion
yrkeskunnande på ett tydligt och konkret sätt. Temat är nödvändighe-
ten av att göra förenklingar och att hitta enkla lösningar på problem,
samt skillnaden mellan de smarta och de imbecilla förenklingarna eller
lösningarna. Katarina (8:2) framhåller att bra förenklingar kräver djup
kunskap och i flera av texterna och replikskiftena beskrivs hur lösning-
arna blir imbecilla istället för smarta om inte problemets komplexitet
erkänns. Samtalet kan sammanfattas i att smarta förenklingar kräver
förståelse för ”de olika verkligheterna” (Katarina 11:2) och förmågan
att ”koka i osäkerhetens olja” (Mats 18:2). 

Ett tema från det första seminariet, hur yrkeskunnande förhåller
sig till regelverk, diskuterades även denna gång men samtalet har fått
ett delvis annat fokus i form av kritik mot ett överdrivet användande
av modeller. Eva skriver till exempel i sin text: 

Eva (22:2): Den finansiella världen är fylld av dem – matematiska
modeller, nationalekonomiska modeller – som alla har det gemen-
samt att de aldrig kan förutsäga verkligheten. Det oväntade inträf-
far som gör att prognosen slår fel. Det regnar trots att meteorolo-
gerna lovade solsken, tillväxten tar fart trots att nationalekonomer-
na förutspådde lågkonjunktur. Det speglar modellens begränsning,
men betyder inte att modeller saknar värde. Modellen kan använ-
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das som stöd, men i viktiga beslut kommer givetvis andra paramet-
rar in – risk i förhållande till avkastning, en bedömning av konse-
kvenserna av en felaktig prognos, men kanske framför allt det vi
pratade om i januari – erfarenhet och tyst kunskap. Det krävs ett
hantverk för att använda sig av modeller och att väga samman en
mängd faktorer inför ett beslut. Trots det finns det människor som
sätter blind tilltro till modeller, som tror sig kunna hitta en svart
låda som kan ersätta den mänskliga förmågan att dra egna slutsat-
ser. Vi har säkert alla stött på sådana människor. /…/ En människa
som sätter blind tilltro till modeller, som tror allt han läser eller
hon hör, är en lättmanipulerad människa och kan därmed i värsta
fall vara en farlig människa.

Eva förkastar inte modellerna, hon säger att de kan användas ”som
stöd”. Det går däremot inte att ”sätta blind tilltro” till dem och det
”krävs ett hantverk” för att använda dem. Beskrivningen av modeller
och hur de kan användas stämmer väl överens med diskussionen om
regelverk vid det första seminariet. Såväl modeller som regelverk
behövs, de går däremot inte att använda utan erfarenhet. En erfaren-
het som bland annat innebär att kunna anpassa modellen, regelverket,
till ett specifikt sammanhang. Modeller kan, enligt Eva, aldrig förut-
säga verkligheten. De kan bidra med information, men informationen
måste alltid tolkas i ett sammanhang.

6.3 Det tredje seminariet
Beskrivning av seminariet Vid det tredje seminariet är sex av tio delta-
garna närvarande. De påpekar att det känns tomt och konstigt att så
många är borta. Jag upplever att seminariernas legitimitet ifrågasätts
och väljer att säga att jag medvetet valde en för stor grupp, eftersom
jag utgick från att alla deltagarna inte skulle kunna delta alla gånger.
Bo Göranzon påpekar att sex personer är en idealisk gruppstorlek och
att diskussionerna denna gång därför kommer att bli ännu bättre än
tidigare. När samtalen om protokollet från förra gången kommer igång
upplever jag att legitimiteten har återskapats, däremot kan mitt utta-
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lande om att jag utgick ifrån att alla inte kunde vara med alla gånger
ha upplevts som en tillåtelse att prioritera bort seminarierna. Detta
skulle i sådana fall kunna vara en bidragande faktor till att närvaron
även i fortsättningen är lägre än vid de två inledande seminarierna. 

Seminariet inleds även denna gång med en diskussion av det före-
gående mötets protokoll. Den behandlar framför allt två teman: ledar-
utvecklingsprogram och beslutsfattande. Diskussionen om protokol-
let blir längre än vid det förra mötet. Jag tolkar det som att deltagarna
känner sig friare. Om den förra, och första, protokolldiskussionen mest
handlade om hur protokollet speglade mötet och vad seminariet egent-
ligen skulle leda till är den här diskussionen mer inriktad på innehål-
let i protokollet, på att fortsätta, och utveckla, de diskussioner och sam-
tal som startades den förra gången. Protokollsdiskussionen fokuseras
på innehållet i diskussionen.  

Temat till det tredje seminariet var ”Att skapa en inre bild” och
impulstexten var Den inre väderbilden av Maja-Lisa Perby ur Den inre
bilden Göranzon, B (red) (1988). Bakgrundstexter var Litteratur,
reflektion och kunskapsteori och Tyst kunskap, arbetsliv och vetenskaplig
metod av Allan Janik ur Cordelias tystnad (1991). 

Seminariediskussionen Maria tar upp beslutsfattande i diskussionen
om protokollet från det föregående seminariet. 

Maria (1:3): Det jag fastnade mest för var diskussionen om att
jobba utifrån känsla. Att känsla kan vara erfarenhet. Det skulle jag
vilja jobba mera med.

Cecilia: Det är intressant att vi ofta har en idealiserad bild av
beslutsunderlag – det känns väldigt aktuellt utifrån många saker
som händer på kreditsidan.

Peter: Medietrycket innebär att politiker måste fatta irrationella
beslut. Annars kan de inte svara på reportrarnas frågor. Det finns
en förväntan på ledningsgrupper att fatta beslut. Det gör inte vi i
min ledningsgrupp. Besluten är redan fattade när vi tar upp frågor-
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na i ledningsgruppen. I ledningsgruppen diskuterar vi vad vi ska
göra nu. Hur vi ska hantera besluten.
Arne: Besluten behöver sjunka ner i min maggrop ibland. Då kan
det uppfattas som att det tar för lång tid. Det skulle vara intressant
att veta mer om forskning om beslutskvalitet. Ibland kan det kän-
nas skönt att veta att vi inte kan utvärdera alternativa beslut.

I ovanstående replikskifte kommenterar Cecilia, Peter och Arne det
förra seminariets diskussion om beslutsunderlag och beslutsnivåer
med konkreta exempel från sin egen verksamhet. Det visar att diskus-
sionen inte enbart intresserar deltagarna på ett teoretiskt plan utan att
den har betydelse för deras förståelse av det egna företaget. Maria fort-
sätter samtalet:

Maria (2:3): Jag reflekterar över beslutskraften i organisationen.
Det fattas alltid beslut i IT-priogruppen. När det gäller andra frå-
gor däremot – som i Privatmarknadskommittén som ska fatta beslut
om produkter, priser och kampanjer – är det svårt att sätta ner foten.
Det verkar vara svårare att besluta ju viktigare det är.

Marias uttalande om att det verkar vara svårare att fatta beslut ju vik-
tigare de är ifrågasätts inte av någon. Istället förklarar Mats den låga
beslutskraften med brist på mod:

Mats (2:3): Det handlar om mod. Vi har inte mod att fatta beslut.
IT-priogruppens beslut ”syns” inte förrän om två år. Därför är det
lätt att fatta de besluten. För andra beslut – 2,80 på räntan när den
ska justeras om – de syns och får konsekvenser genast. När du fat-
tar sådana beslut måste du kunna ställa dig upp och säga jag tror
personligen på det här, jag har bildat mig en egen uppfattning. Det
saknas personer med ett personligt mod. Det saknas personer som
vill något med banken. Som sätter verksamheten först. De sätter
sin karriär först istället. Det kanske finns lokalbankschefer som visar
det modet – som står upp för banken – i sin vardag men på huvud-
kontoret (HK) finns det inga.
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Inte heller Mats uttalande om att den låga beslutskraften beror på brist
på mod ifrågasätts av någon vilket kan tolkas som att inte heller detta
är en kontroversiell synpunkt. Efter ytterligare några repliker avstan-
nar dock diskussionen om beslutsfattande och Peter läser sin text:

Peter (3:3): Har den nya tekniken verkligen gjort att arbetet blir
bättre gjort idag än tidigare. Styr tekniken medarbetarna så myck-
et att de inte behöver tänka själva så mycket längre och innebär det
då i så fall att de tappar mycket av det yrkeskunnande som de  tidi-
gare förvärvat genom praktiskt arbete. Finns också risken att
 tekniken har tagit över så mycket att man glömmer bort det vikti-
gaste nämligen förmågan att möta kunder på rätt sätt. Det här är
farhågor som medarbetarna faktiskt har lyft fram under senare år.
Stämmer då det? Både ja och nej tycker jag. Utifrån mitt perspek-
tiv så har tekniken på det stora hela faktiskt underlättat väldigt
mycket för oss. För den enskilde kan det dock ibland nog upplevas
som om man inte behöver tänka själv utan man är så styrd av tek-
niken och interna och externa regelverk. Detta upplevs nog säkert
mest inom kreditgivningen där allt egentligen är styrt av regelverk
och scoring och där vanligt sunt bondförnuft och känslan för den
lokala marknaden, människan och företaget numera spelar en
underordnad roll. Jag tror att de flesta känner sig mer styrda idag
än tidigare på gott och ont. /…/ Förhållandet HK och kontoret är
komplicerat och vållar ständigt debatt. Utgångspunkten är att vi
alla vill väl och det är ju positivt. Problemet uppstår när HK inte
förstår hur verksamheten på ett kontor ser ut och man inte vet hur
mötena med kund går till. Känslan är ibland att HK utgår från att
allt löper perfekt utifrån en teoretisk bild och inte verkligheten.
Alla tror att de ger oss bättre och bättre verktyg och metoder men
allt är så överarbetat och komplicerat så det gör bara vårt jobb ännu
svårare. När man sedan inte får den effekt man förväntat sig så öser
man på med ännu mer. Varje del som utvecklas kan i ett ytterst
begränsat perspektiv vara perfekt om man nu hade tid att använda
det på rätt sätt. Tyvärr börjar vi se tydliga tendenser till att det blir
värre igen efter att ha varit på väg åt rätt håll ett tag. 
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Vad det hela handlar om är att ge oss användarvänliga system
och metoder som gör att vi fullt ut kan utnyttja den kompetens vi
är satta för att använda nämligen lokal marknadskompetens, kund-
kompetens och försäljningskompetens.  Man måste göra det lätta-
re för oss inte svårare och sist men inte minst lita på det yrkeskun-
nande vi har. Om ni gör ert jobb så gör vi vårt jobb. Försök inte
göra vårt jobb det blir inte bra. 

Peter beskriver flera saker i texten. Han börjar med att diskutera för-
hållandet mellan teknik och yrkeskunnande och undrar om den ökade
teknikanvändningen innebär att yrkeskunnandet i form av att möta
kunder försvinner.  Beskrivningen visar att Peter inte tror att kund-
mötet fullt ut kan regleras eller styras genom IT-stöd och regelverk.
Peter beskriver också förhållandet mellan huvudkontoret och kontors-
rörelsen, där huvudkontoret är en organisation som utvecklar system
och produkter som ska användas ute i lokal bank. Då huvudkontorets
bild av arbetet i lokal bank bygger på aggregerad information istället
för egen erfarenhet byggs systemen för en verksamhet som alltid fun-
gerar perfekt. Systemen är också ofta överarbetade och alltför kompli-
cerade då varje del på huvudkontoret strävar efter att bygga ett perfekt
system för just sin del av kontorens verksamhet. Systemen fungerar
inte i kontorens vardagsarbete med en mängd olika frågor och en
mängd olika typer av kunder. 

Hälften av seminariedeltagarna kommer från kontorsrörelsen och
hälften från interna enheter. Huvudkontoret är ett begrepp som
används flera gånger under seminarierna. Det är inte någon officiell
benämning i banken. I seminariesamtalen används den för att beteck-
na dels koncernledningen, dels de staber och centrala projekt som
utvecklar metoder och rutiner för lokalbanksrörelsen. De seminarie-
deltagare som kommer från olika centrala enheter, Kreditstaben,
Robur, Markets och Kunderbjudande- och Produkter, är inte lika akti-
va i kritiken av huvudkontoret i just denna fråga som deltagarna från
lokal bank är. De protesterar dock inte mot kritiken av ”huvudkonto-
rets” bristande förståelse av hur verksamheten fungerar på bankkon-
toren. Det innebär att den förtroendeklyfta som texterna och sam talen
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beskriver finns mellan lokal bank och ”huvudkontoret” inte åters -
peglas i seminariegruppen. Till exempel är Katarina, en av deltagarna
från bankens centrala enheter, den första som kommenterar Peters
text och hon säger: ”Den här texten räcker hela dagen.” Katarina fort-
sätter samtalet med att fråga:

Katarina (4:3): Var finns regioncheferna i all det här? De har
aldrig haft en så bra position som i dag.

Arne: Jag tror att det har en del med mod att göra. Man kan före-
läggas beslutssituationer utifrån bankens bästa. Jag har deltagit i
projekt där jag ska företräda lokal bank. I projektet presenteras en
lösning med inledningen ”Vi måste göra så här trots att det inte är
det bästa för att vi inte har råd med alternativet”. Att då gå emot
och säga att det här inte räcker för marknaden i min lokala bank är
svårt. Då är det lättare att gå med på något som man egentligen inte
tror på. Min lokala bank är en väldigt liten den av bankens mark-
nad. För att gå emot då ska det till mod.

Maria: Men om vi tar sparautvecklingen som exempel. Jag tror
inte att det handlar om att vi ska ha mer aktivitet, fokusera mer
på kontoren. Men när frågan om vad det beror på ställs och det
finns representanter för lokal bank i alla regioner med i rummet
svarar alla att jo men vi har inte fokuserat ordentligt. Jag tror inte
att det är så. Varför svarar man ändå så?

Peter: Det beror på att alldeles för många gör det lätt för sig. Man
vill ha någon annan som gör jobbet åt en. Det är för lite av person-
ligt ansvarstagande från dem som möter kunden i kassan. Tar inte
de som sitter högst upp ansvar för sina beslut smittar det i hela orga-
nisationen. Alla sitter och nickar och säger ja till vad som helst för
ingen behöver ändå ta ansvar när de kommer hem.

Mats: Vi är inne i en svår process. En process som handlar om
hur vi ska arbeta som individer. Det handlar om individens ställ-

178

lotta snickare: 6 | Tio chefers samtal om sitt yrkeskunnande

Lotta Snickares avhandling_tryckversion_Nya Johan  2012-05-08  08.45  Sida 178



ning på ett kontor. Vi har massor av förändringsarbeten på gång
samtidigt. Förbättringsarbete och sammanslagning av banker. Det
är jobbigt. Då är det mycket lättare med nya produkter.

Katarina: Men i relation till din text. Hur kommer det sig att
alla regionchefer sitter och nickar om att de vill ha mer aktiviteter?
De uttalar sig ju för lokal bank och kontorscheferna men är tydli-
gen inte förankrade. Vi springer som galningar och gör mer aktivi-
teter åt er ute i lokal bank som ni inte vill ha – inte hinner med. Vad
ska vi göra åt det?

Katarina både inleder och avslutar ovanstående replikskifte med att
fråga varför regioncheferna inte utövar sin roll att företräda retailrö-
relsen. Arne, Peter och Mats förklarar att det beror på att förutsätt-
ningarna för att föra fram retails erfarenheter i såväl bankledningen
som i olika utvecklingsprojekt saknas. Att ändå göra det kräver mod
och då väljer många, både regionchefer och till exempel Arne själv, att
istället instämma i den beskrivning av retailrörelsen som omfattas av
ledning eller utvecklingsprojekt. Både företrädare för lokal bank och
för huvudkontoret har samma bild av detta. De beskriver hur det inne-
bär att organisationens resurser splittras och inte riktas mot ett gemen-
samt mål. Katarina uttrycker till exempel frustration över att arbeta
hårt med något som inte har någon betydelse ute i kontorsrörelsen. I
replikskiftet ovan beskrivs hur regioncheferna i tackar ja till fler spara-
produkter trots att de vet att detta inte kommer att påverka bankens
möjligheter att öka marknadsandelarna inom sparaområdet. Att de
trots detta gör så förklaras med att det är lättare att tacka ja till nya
produkter och hålla med om den gängse beskrivningen av orsaken till
problemen inom sparaområdet än att än driva sin egen linje. Maria
(5:3) fortsätter samtalet om huvudkontoret kontra bankkontoren
genom att fråga Peter vem som bestämmer hur kontorschefens roll ska
se ut:

Peter: Ingen verkar förstå KC:s vardag. Eftersom KC ska coacha
menar man att KC måste ta ansvar för allting. Göra yrkesroller,

179

lotta snickare: 6 | Tio chefers samtal om sitt yrkeskunnande

Lotta Snickares avhandling_tryckversion_Nya Johan  2012-05-08  08.45  Sida 179



handlingsplaner, utvecklingsplaner, rapporter – samtidigt pågår
vardagen med kunder som klagar, skrivare som går sönder, rånför-
sök.  Allt kanaliseras till KC - från samhälle, kunder, HK. En kon-
torschefs vardag är helt sönderhackad. 5 min här, 5 min där. Nu är
det för stora förväntningar. Alla som kommer med nya verktyg,
projekt och förändringsförslag verkar tro att deras fråga är den enda
vi jobbar med. Varför tror ledningen att vardagsarbetet alltid flyter
på perfekt utan undantag och störningar? Det gör det ju aldrig.

Peter tar här upp samma tema som i sin text till seminariet. Han beskri-
ver hur ledningen utgår från att det normala är att verksamheten i
kontorsrörelsen ”flyter på perfekt utan undantag och störningar”.
Missnöjda kunder, krånglade IT-system och rånförsök förekommer
men är undantag. Peter menar istället att det är undantagen som är
det normala. Arbetet på kontoren utförs i ett ständigt flöde av olika
typer av störningar. Det tidigare replikskiftet visar att detta glapp i
verklighetsuppfattning enligt bankens styrmodell ska fyllas av region-
cheferna. Att regioncheferna inte utför sin uppgift får till följd att de
IT-system och styrningsmodeller som utvecklas av staber och speci-
alistfunktioner på uppdrag av ledningen blir så överarbetade och kom-
plicerade att de är svåra att använda. 

En stund senare återkommer Maria till skillnaderna mellan led-
ningens syn på kontorsrörelsen och det hon uppfattar som verklighe-
ten:

Maria (5:3): Vi är alldeles för fokuserade vid att vi ska ha proak-
tiva möten med våra kunder och så glömmer vi att det är väldigt
bra att göra affärer med kunder som kommer in till oss med ett
behov. Reaktiva möten istället för proaktiva. 

Mats: Vi tappar sparande för att vi tappar lönekonton. Vi byggde
upp banken på lönekonton.  får vi inte prata om det?

Maria: Jag håller med dig. Jag kan inte tro att det inte är för att
vi tappar lönekonton som vi tappar sparande. Det är höglönekun-
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derna vi ska ta. Det är så sparande byggs – genom att lite blir över
varje månad. Men det får vi inte prata om.

Katarina: Vad gör vi åt det? Vi vet allihop att det är så det är.
Är det ett synsätt som vi inte kan bryta igenom?

Maria, Mats och Katarina är alla överens om att anledningen till att
sparandet går ner är att banken tappar lönekonton. De ser dock inga
forum för att diskutera detta. I tidigare replikskiften beskrivs hur
regioncheferna, enligt bankens modell för styrning, förväntas tillföra
bankledningen kunskap om retailrörelsen.  Detta sker dock inte i, av
seminariedeltagarna önskad, utsträckning.  Något ytterligare forum
för diskussion av verksamheten mellan ledning och verksamhet ser de
inte vilket innebär att möjligheterna att använda organisationens hela
kunskap för att undersöka ett problem är begränsade. Cecilia lyfter
lite senare frågan om seminariedeltagarnas ansvar för den icke funge-
rande dialogen mellan bankledning och verksamhet: 

Cecilia (6:3): Vad har vi själva för ansvar? Har vi en bild av vi
och dom?

Arne: Det finns ju ett ansvar för oss som är ”ute” att förmedla det
inåt. Det gör i alla fall jag för dåligt. I det här stora företaget känner
jag att min röst är betydelselös - min lilla marknad betyder ju ing-
enting i det stora. Det är nog en av anledningarna.”

Maria: Känner du att Kent är din koncernledningsledamot?

Arne: Ja fast allt går ju så fort. Vi tar sällan den tid som behövs för
att gräva i frågorna.

Arne svarar att han själv inte tar det ansvar han borde för att föra fram
erfarenheter från den lokala banken. Inte ens med sin närmsta chef,
regionchefen, har han den dialogen.  Seminariet fortsätter med att
Arne läser upp sin text med rubriken Maggropskänsla: 
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Arne (7:3): /…/ Artikeln visar på att meteorologerna ändå inser
att de behöver fatta beslut med hjälp av erfarenhet. Den erfarenhet
som byggts upp i det bibliotek av situationer som en erfaren med-
arbetare har exklusiv rätt till vill jag kalla maggropskänslan. Jag tror
själv mycket på den och använder den väldigt ofta vilket jag haft
stor nytta av. Jag har exempel på där jag varit för feg att fatta mag-
gropsbeslut och istället gått på förhärskande majoritet vilket blivit
helt fel. I veckan lyssnade jag till finansmannen Gustav Douglas.
Han avslutade med att berätta att han aldrig någonsin fattat ett
beslut enbart på ekonomiska analyser utan det avgörande har alltid
varit vilken känsla han haft i sin maggrop. När jag blir föredragen
ett kreditbeslut, inte känner kunden och beslutet står och väger frå-
gar jag alltid den föredragande om ”vilken känsla har du för kun-
den?”. Det svar jag får blir avgörande för mitt eget ställningstagan-
de oftast. Att skaffa sig Maggropskänsla är att inneha tyst kompe-
tens! /…/

Arne diskuterar beslutsunderlag och dess olika aspekter av omdöme
respektive logiska argument och beskriver hur bra beslut måste bygga
på erfarenhet som ofta visar sig i form av en känsla i beslutssituatio-
nen. Katarina är den första att kommentera:

Katarina (8:3): Hatar själv om folk fattar ett beslut på något jag
lagt fram utan att de satt sig in i frågan. Det måste vara en kvalifi-
cerad maggropskänsla.

Katarina slår fast att den maggropskänsla som Arne beskriver som vik-
tig vid beslutsfattande måste vara kvalificerad. Den måste bygga på
kunskap. Terese fortsätter samtalet:

Cecilia (8:3): Vi fattar beslut ibland med motiveringen ”Lokal
banks stora förtroende för kunden”. Det har vi fått kritik för av
regioncheferna. Vi bedöms på beslutsunderlagskvalitet. Då kan det
bli så att den skriftliga motiveringen inte stämmer med den egent-
liga.
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Cecilia berättar att den Centrala Kreditkommittén (CKK) väger in
lokal banks förtroende för kunden i sina beslut. Ibland är detta förtro-
ende det som avgör beslutet. Nu har CKK fått kritik, inte för själva
besluten, utan för att det står att i beslutsunderlaget att lokal banks
stora förtroende vägts in. Eftersom CKK bedöms på kvaliteten i
beslutsunderlagen har kritiken inneburit att beslutsmotiveringarna
ändrats så att den skriftliga motiveringen inte längre stämmer med
det verkliga skälet till beslutsfattandet. 

Peter påpekar lite senare att bankverksamheten är extremt regels-
tyrd:

Peter (10:3): Bank i sig självt är extremt regelstyrt. Utlåning, inlå-
ning, kompetens hos medarbetare, arkivering av papper. Det gör
det svårt för chefer som kommer in från en annan verksamhet.
Adderar vi till lite extra regler ramlar vi över gränsen till vad som är
uthärdligt.

Arne svarar:

Arne (10:3): Jag säger till mina medarbetare varje dag att jag vill
att de ska bryta reglerna. Att de ska använda sitt personliga omdö-
me.  Det är personligt bemötande vi konkurrerar med.

Samtalet fortsätter efter det att Mats läst sin text: 

Katarina (11:3): Men det finns också en tjusning i formlerna.
Tänk om man kunde ha ett liv som var precis som formlerna. Om
man alltid visste. Alltid hade ett svar på allt. Om världen var så där
enkel och tydlig. Men det vet vi ju att så är det inte.

Katarinas tema, att det finns ett sug efter enkla lösningar, har kommit
upp flera gånger under seminarieserien. Mats beskriver till exempel i
sin text till det första seminariet hur han när han arbetade som specia -
list i början av sin bankkarriär visste och kunde allt på detaljnivå,
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medan han nu som chef istället måste kunna ”snabbt sätta sig in i nya
arbetsuppgifter, dra slutsatser och påbörja förändringar om saker som
man egentligen inte kan något om”.

Mats (12:1): /…/ Ibland avundas jag de som har tid att stanna
upp och lära sig saker på djupet. När jag började i banken gjorde jag
det. De första jobben lärde jag mig ordentligt. På skruv- och mut-
ternivå. På debet- och kreditallegatnivå. Man visste vad man talade
om. Man var säker på hur det skulle vara. Man kände sig trygg i det
man gjorde. Idag måste man leva med att snabbt sätta sig in i nya
arbetsuppgifter, dra slutsatser och påbörja förändringar om saker
som man egentligen inte kan något om. Väl medveten om att man
själv inte har sakkunskapen. Man driver förändringsprocesser och
litar på att andra skriker till om man är på väg åt helt fel håll. Man
måste våga lita på processen /…/

Katarinas kommentar visar en längtan efter absoluta regler: ”Om man
alltid visste.” Men hon är också medveten om att det bara är en dröm.
Det går inte att veta exakt. Vi vet ju att världen inte är så ”enkel och
tydlig”. Mats text säger samma sak. Att han ibland avundas ”de som
har tid att stanna upp och lära sig saker på djupet”. Men även i Mats
text är det tydligt att det här inte är en reell möjlighet. De talar båda
om en längtan efter en enkel, svartvit värld där det alltid är tydligt vad
som är rätt och fel, men de är båda fullt medvetna om att verkligheten
inte ser ut så och heller aldrig kommer att göra det. Däremot menar de
att de system som styr bankverksamheten många gånger är uppbygg-
da och används som om världen var både enkel och svartvit och däri
ligger också kritiken mot systemen. Drömmen om enkelhet skymtar
även fram i diskussionen efter Katarinas text till det första seminariet.
Katarina berättar i texten om sin uppväxt i en familj av egna företaga-
re bland annat beskriver hon hur hon som liten var fascinerad av yrkes-
kunnandet hos expediterna i en affär med damkläder. 

Maria och Mats kommenterar texten och Katarina svarar:
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Maria (22:1): Jag reflekterar lite över det Mats sa, att vi inte kan
ha den fulla kunskapen längre att vi är en del av ett team. Det gjor-
de de också men de kunde nog ha överblicken på ett annat sätt.
Världen och livet var ju mycket mer överblickbart då.

Mats: Men om man jobbar i ett team är ansvarfrågan svårare att
reda ut. Vem har egentligen ansvar för vad? Alla vill vi ju ha ord-
ning och reda i vårt eget ansvarsområde. Enklare att ha en modell
där vi själva sitter på alltihop. Mycket frustration i organisationer
nu, varför är du inne i mina frågor, vem ansvarar för det här. Vi vill
alla ha tydliga ansvar.

Katarina: Affären var så oerhört tydlig då. Antingen kom tid-
ningen ut eller inte. Du visste exakt vilka som var dina kunder och
vilken som var din produkt. Affären vi har är så uppstyckad att vi
inte ser helheten. 

Här är det enkelheten i affären efterfrågas. Den enkelhet som ger tyd-
lighet: att veta exakt vilka kunderna är och hur produkterna ser ut, att
verka i en tydlig organisation med avgränsningar mellan olika ansvars-
områden. Men också nu är det självklart för alla att detta är en dröm.
Affären i ett storföretag som banken ser inte ut så och den är alltför
komplicerad för att organisationen ska kunna vara helt tydlig med fas-
ta ansvarsområden. Däremot för Arne och Thomas fram farhågan att
den tysta kunskapen kanske tappas och Eva svarar: 

Arne (22:1): Är risken att tappa den tysta kunskapen större hos
kunskapsföretag än hos hantverkare? Är det svårare för oss att se
den och därför värna om den?

Thomas: Historiskt sett har inte tyst kunskap och erfarenhetsut-
byte varit ett problem. Varför är det så nu? Vi har alltid lyckats förut
– även i bank.
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Eva: Vi har nog en övertro på de informationssystem vi bygger.
Rådgivningssystem som vi tror ersätter den tysta kunskapen och
därför inte tar hänsyn till den.

Här uttrycker Eva en farhåga inför införandet av informationssystem.
Systemen kan inte ersätta den tysta kunskapen, men om den föreställ-
ningen finns kan det innebära att utvecklingen av den tysta kunska-
pen förhindras. Vid det tredje seminariet återkommer också snabbhet
som tema. Katarina skriver i sin text:

Katarina (12:3): Det är som om vi ska sluta att vara människor
när vi går till arbetet, det finns sällan tid att reda ut missförstånd,
att lära ifrån sig, att långsamt förstå vilka arbetsuppgifter som skul-
le få en medarbetare att riktigt blomma ut, man måste ta den tiden.
Att prestera optimalt kräver långa tanker. Tänk om vi vågade. Tänk
om vi vågade hålla andan, att ge varandra och arbetsuppgiften tid.
Tänk om vi vågade vänta in riktigt uthålliga resultat. Tänk om vi
vågade sakta ned i tillit till att resultaten långt övergår dagens fram-
krystade kortsiktiga lösningar.

Mats kommenterar Katarinas text:

Mats (13:3): Vad menar du med att man måste sluta att vara män-
niska när man går till arbetet?

Katarina: Jag tänker på alla samtal som aldrig avslutas. Jag tror
inte att det finns några människor som egentligen hänger med i det
tempo vi har – mentalt. Jag har sagt det förut – vi borde köra 5 pro-
jekt istället för 50. Då kunde vi bottna i dem och få en känsla av
kontinuitet.

Mats: Starkt uttryck.

Katarina: Men det är det jag menar. Att man kanske inte för-
står riktigt varför de gör på ett visst sätt på Kunderbjudande och
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Produkter. Men man hinner aldrig ta reda på varför de gör det.

Peter: Det finns så mycket erfarenhet och klokskap i texterna. Vi
sitter alla nära koncernledningen. Har de samma insikter? Varför
händer ingenting? Jag känner igen mig så mycket i texterna. Jag har
ett ständigt dåligt samvete. Jag vet att det viktigaste för mig om jag
vill förflytta mina medarbetare är att vara ute på kontor. Men ändå
prioriterar jag bort det hela tiden. Ständiga leveranser och möten
kommer hela tiden i vägen. 

Cecilia: Nu är vi där igen. På frågan om varför ingenting hän-
der.

Katarina: När jag är ute i verksamheten. Det är väldigt givan-
de dagar. Och då känner jag att det egentligen är där man styr verk-
samheten. 

Cecilia: Det är parallellprocesser. Koncernledningen och vi. Är
det rädsla för att möta våra medarbetare?

Katarina menar att tempot är så högt att ingen längre har möjlighet
att hinna med. Hon säger att banken borde köra fem projekt istället
för femtio men göra de fem ordentligt. Att tid aldrig finns för att skaf-
fa sammanhang till exempel att ta reda på varför en annan avdelning
gör på ett visst sätt. Katarina fortsätter med att beskriva att de dagar
hon är ute i verksamhet är väldigt givande, att hon då känner att det
är så hon egentligen styr. Cecilia påpekar att det är en parallellprocess.
Det som seminariedeltagarna kräver av koncernledningen är samma
saker som de själva inte klarar av att prioritera.

Maria återkommer i sin text till teknikutvecklingen. 

Maria (13:3): När jag härom kvällen kröp ner i sängen med vår
reflektionstext var jag kvar i en intensiv arbetsdag. Den innehöll
bland annat två styrgruppsmöten, båda om utveckling av affärs-
stödssystem. I bägge fallen kändes det som att vi, trots att arbetet
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hunnit långt och fortskrider enligt plan, egentligen inte har bottnat
i frågan om vad vi tror att systemet kan åstadkomma. Och att intres-
senterna är långt ifrån en samsyn i frågan om vilken förväntan kun-
den ska kunna ha på en rådgivning. Dessutom har vi problemati-
ken kring skillnaden i innehåll mellan en rådgivning för förmögen-
hetsrådgivarna, privatrådgivarna och banksäljarna.

Jag försökte stänga av tankarna på våra problem, för att mer foku-
serat gå in för artikeln om meteorologerna. Men insåg strax att den
handlade om mina egna funderingar och farhågor kring det vi hål-
ler på att bygga i banken. Det är visserligen inte exakt samma sak,
att utifrån fakta om väderläget och kunskap om hur vädersystem
utvecklas bygga en väderleksprognos, som att utifrån fakta om kun-
dens ekonomi, frågor om kundens riskbenägenhet och placerings-
horisont och bankens bedömningar om den ekonomiska utveck-
lingen ge ett placeringsråd. Men om både bankens rådgivare och
Sturups meteorologer skakar av sig sin yrkesstolthet, och känslan
av att deras arbete är ovanligt komplicerat, så framträder vissa lik-
heter.

Den inre väderbilden motsvaras väl av det goda omdöme våra bäs-
ta rådgivare har, både tack vare sitt intresse för och sin kunskap
kring placeringsfrågor, och sin erfarenhet av att tolka kundens
behov och önskemål, trots att det inte har funnits en systematik i
hur detta arbete ska bedrivas.

När vi tar fram bättre hjälpmedel så vill vi att det ska bidra till att
våra rådgivare blir bättre – vi hoppas på att systemen ska snabba på
erfarenhetsöverföringen. Samtidigt vill vi att hjälpmedlen ska mins-
ka beroendet av den enskilda tjänstemannens kunskapsnivå – vi
hoppas på att systemen ska ersätta erfarenheten.

I sin text beskriver Maria hur styrgrupperna i två av bankens stora pro-
jekt inte ”bottnat i frågan”, de vet inte riktigt vilket problem systemet
ska lösa. Trots detta fattas beslut och projekten arbetar vidare. Hon
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fortsätter med att beskriva nästan samma sak som Eva (22:1) gör vid
det första seminariet: hur en önskad effekt av systemet för rådgiv-
ningsstöd är att ”beroendet av den enskilda tjänstemannens kunskaps-
nivå” ska minska. Det vill säga att den individuella kunskap den erfar-
na rådgivaren byggt upp, nu, med ett nytt tekniskt hjälpmedel, ska bli
tillgänglig för alla. Hon säger ”vi hoppas på att systemen ska ersätta
erfarenheten”. Återigen är det en kritik mot förväntningarna på och
användningen av systemen, inte av själva systemet och återigen blir
distinktionen mellan systemet och användandet av dem extra tydlig
när IT-systemen tas som exempel.

Det tredje seminariet avslutas med att Peter beskriver hur han tol-
kar och anpassar bankens regelverk till den aktuella situationen. Han
menar att målet givetvis är att fördela alla kunder på det sätt som
utvecklats och ska genomföras i Förbättringsarbetet4), däremot går det
inte att göra det utan kundförluster enligt den tidplan som lagts i pro-
jektet. Här måste Peter som chef anpassa projektet till den lokala mark-
naden genom att till exempel låta medarbetaren på ett specifikt kon-
tor ha kvar de viktigaste kunderna trots att det strider mot
Förbättrings arbetets riktlinjer.

Peter (15:3): Vi jobbar ju i förbättringsarbetet nu med att förde-
la kunder och förnya arbetssätt. Frågan är vilket tempo jag ska ha.
Inte om jag ska göra allt ”by the book” eller strunta helt i det. Utan
på det här kontoret gör vi så och på det här såhär. En medarbetare
som jobbat 30 år på ett kontor och har hela affären i sin hand. Hur
hantera det? Nej nu får du inte prata med den här kunden mer.

6.4 Det fjärde seminariet
Beskrivning av seminariet Även vid det fjärde seminariet är sex delta-
garna närvarande. Av dessa sex var endast tre stycken med vid det för-
ra seminariet. Men trots att hälften av deltagarna inte var med förra

4. Förbättringsarbetet är ett utvecklingsprojekt som drevs i Swedbank 2003 – 2005. Projektet
syftade till att både utveckla och genomföra effektiviseringsåtgärder inom retaildelen av
banken.
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gången, och alltså inte upplevt en seminariediskussion i en mindre
grupp, upplever jag inget av den tveksamhet som fanns då. Förra gång-
en påpekades till exempel att energin i rummet kändes lägre med fär-
re deltagare. Inga sådana kommentarer görs nu. Enligt den metod jag
valt skrev jag två protokoll från det tredje seminariet5). Ett likadant
protokoll som det jag skrivit från de första mötena: i kronologisk ord-
ning och med alla repliker återgivna, och ett förkortat, tematiskt upp-
ställt. Syftet med det förkortade protokollet var att tydliggöra de teman
diskussionen enligt min tolkning kretsade kring. Jag ville genom att
skicka ut även detta protokoll till deltagarna dels undersöka om de
delade min tolkning av seminariediskussionen dels, om de gjorde det,
provocera fram en fördjupning av temana. Cecilia inleder samtalet om
protokollen. Hon säger att hon inte känner igen sig exakt i det korta
protokollet, att det inte är några direkta fel men att det blir ”annor-
lunda när replikerna inte kommer i rätt ordning”. Cecilia kommente-
rar också protokollens betydelse för seminariediskussionerna. De skul-
le ha blivit mycket ”luddigare” vid det här seminariet utan protokollet
från det förra, menar hon. Ingen mer kommenterar det korta proto-
kollet explicit däremot rör sig diskussionen kring teman. Mats kom-
menterar till exempel att det är ett antal teman som hela tiden tas upp
och Rickard påpekar att det inte bara är vid de här seminarierna de
diskuteras utan vid alla tillfällen när bankens chefer träffas. Då även
övriga seminariedeltagare deltar i samtalet på olika sätt förstår jag det
som att de accepterar – och vidareutvecklar - min syn på att samtalen
kretsar kring några teman. Däremot bekräftar de inte att det är exakt
de teman som jag beskriver i det korta protokollet.

Temat för det fjärde seminariet är ”Erfarenhetsutbyte” och impuls-
texten bestod denna gång av fotoboken Det industriella Sverige (2002)
medan bakgrundstexten var Nicklas Focks licuppsats Eventyrslust och
risker” (2004). 

5. Protokollföraren kan enligt dialogseminariemetoden på olika sätt lägga in egna kommentarer
i protokollen. Jag valde att i stället skriva ett förkortat protokoll.
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Seminariediskussionen Det fjärde seminariet börjar som vanligt med
en genomgång av protokollet från föregående seminarium. Cecilia
kommer med den första kommentaren: 

Cecilia (1:4): ”När jag läste protokollet reagerade jag på hur
mycket frustration som kom fram. … Det slår mig också hur otro-
ligt mycket luddigare diskussionerna idag skulle blivit utan proto-
kollet från förra gången.”

Mats svarar genast:

Mats (1:4): Det finns säkert ett 8 – 10 teman som diskussionen
kretsat kring hela tiden. Antingen gör vi något av det eller så är det
så pass svåra frågor att de inte går att lösa. Frågor som måste brytas
hela tiden i en organisation. Som inte blir bättre av att lösas på ett
speciellt sätt. Hur banken ska styras? Hur man jobbar med männi-
skor i en stor organisation?

Två repliker senare kommenterar Rickard det Cecilia och Mats sagt:

Rickard (1:4): Många av oss i gruppen har gått flera av banken
ledarutvecklingsprogram, nu senast Strategisk Företagsledning och
innan dess UPL. Det är hela tiden samma teman som kommer upp.
Energin finns på samma ställen.

Det Cecilia främst ser i protokollet från det tredje seminariet är den
frustration som präglade diskussionen. Mats säger att det som skapar
frustrationen är åtta till tio teman som även diskuterats under de två
första seminarierna. Rickard instämmer och påpekar att dessa teman
diskuteras varje gång bankens chefer träffas. Han avslutar med att säga
”Energin finns på samma ställen”.  Cecilia specificerar inte vad, vilka
ämnen, det är som utlöst frustrationen men det gör Mats. Han säger
att det handlar om hur banken ska styras och om hur man jobbar med
människor i en stor organisation. Mats påpekar också att det här
antingen är något som måste åtgärdas eller så är det så svåra frågor att
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de inte går att lösa, att de inte ”blir bättre av att lösas på ett speciellt
sätt”. Mats inlägg kan sammanfattas i frågan: ”Tillhör frågor om hur
banken ska styras och hur människorna som arbetar där ska ledas en
kategori av frågor som inte går att lösa på ett speciellt sätt utan istället
ständigt måste brytas i organisationen.” Diskussionen fortsätter med
inlägg från Christina och Thomas:

Christina (1:4): Jag var inte med förra gången. När jag läser
protokollet från förra gången känner jag att det finns en enorm fru-
stration. Varför blir det så här? Vi som sitter här runt bordet kän-
ner så otroligt mycket och ändå händer det ingenting. Är det bara
vi som känner så här eller gör de det på nästa nivå också? Jag und-
rar varför det inte händer någonting.

Thomas (1:4): Det vi tar upp handlar om ansvar, ansvarstagande
och styrning. Jag tror att mycket av det vi pratar om har att göra
med att det finns en konflikt mellan den bild vi har av hur styrning
ser ut och hur det fungerar i verkligheten. Jag tror inte att det rik-
tigt är så att koncernledningen i alla väder står och pekar ut rikt-
ningen, fattar besluten. Jag tror inte att det ser ut så på andra stäl-
len heller. Att skotta lite i hur besluten fattas vore intressant. Där
sitter en del av frustrationen.

Christina som inte deltog i föregående seminarium slås även hon av
frustrationen när hon läser protokollet. Thomas kommenterar att fru-
strationen beror på att det finns en konflikt mellan bilden av hur styr-
ning ska fungera och hur den verkligen fungerar. Han antyder att det
finns en risk för att bilden av hur besluten fattas på nivåerna över en
själv i organisationen är idealiserad.  I sitt inlägg förmedlar Thomas
tanken att frustrationen härrör sig från missförståndet att alla frågor
kan och bör lösas på ett enhetligt och av koncernledningen beslutat
sätt. Mats fortsätter diskussionen med att föra in begreppet mod:

Mats (2:4): Vi har jobbat mycket med värderingsstyrning. Det är
en del i det men en annan del är personliga egenskaper. Mod att
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fatta beslut. I koncernledningen finns det så många viljor att det
egentligen bara är en person som kan fatta beslut – koncernchefen.
Men han vill inte, det skulle utlösa så mycket andra konflikter. Däri
finns det en väldigt spännande dynamik. Det kan aldrig bli enkelt.

Jag agerar helt annorlunda idag än när jag var gruppchef. En del
handlar ju om att det inte går att få in alla fakta i huvudet. Det går
inte att fatta beslut på samma sätt när man inte har en möjlighet att
överblicka all information.

Det finns bara en person som kan fatta beslut, säger Mats, nämligen
koncernchefen. Men eftersom det finns så många olika viljor i kon-
cernledningen skulle varje fattat beslut innebära nya konflikter, därför
avstår koncernchefen från att fatta beslut. Vid det tredje seminariet
uttrycker Mats en större frustration över bristen på mod och därmed
beslutskraft än vid nästa seminarium. Då beskrev han en organisation
som var så komplicerad att det inte gick att fatta beslut. Nu säger han
att det aldrig kan bli enkelt men att det däri finns en ”väldigt spännan-
de dynamik”. Mats går vidare med att beskriva att han själv fattar
beslut på helt andra grunder på den chefsposition han har i dag än vad
han gjorde när han var gruppchef och hade möjlighet att överblicka
alla frågor. Vid det förra seminarietillfället är Mats mer öppet kritisk
till att beslut inte fattas och beskriver hur bristen på mod hos högre
chefer gör att de inte vågar fatta beslut. Nu lägger han dels en del av
skulden för de icke fattade besluten på den komplicerade organisatio-
nen dels säger han att det innebär en spännande dynamik. Cecilia fort-
sätter lite senare samtalet:

Cecilia (2:4): Det vore viktigt om vi kunde bygga upp en före-
tagskultur som tillät och lyfte fram oenighet. Jag känner att jag jäm-
fört med en del av er andra inte är lika kritisk. Jag ser en horisont
man kan jobba emot. Jag tror att det har att göra med min roll. Att
vi ska se saker fram ett annat håll på kredit, vi ska inte vara eniga.
Ni andra, när ni får ett uppdrag måste ni genomföra. Jag får och ska
känna efter om det känns rätt. Jag får säga nej och krångla.
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Peter: Jag måste också ständigt säga nej. Ställa mig vid sidan om
och se frågan utifrån min marknad, utifrån koncernlednings per-
spektiv, utifrån medarbetarna. Kanske säga ”nej vi kan inte lägga
ner det här kontoret på grund av marknaden”. Jag måste hela tiden
moderera var än kraven kommer ifrån.

Cecilia önskar att det byggs upp en företagskultur som tillåter ja till
och med lyfter fram oenighet. Hon säger också att det kanske är lätta-
re att göra detta i vissa delar av organisationen än i andra. Att kredit-
verksamheten innebär just att ställa sig utanför, ifrågasätta och vrida
och vända, medan det inom Retail mer handlar om att genomföra oli-
ka beslut som fattats på högre nivåer. Peter svarar direkt att så inte är
fallet. Att det även inom lokalbanksrörelsen handlar om att ha modet
att säga nej och se frågor utifrån sitt lokala perspektiv. Han säger att
han hela tiden måste ”moderera var än kraven kommer ifrån”. Också
vid det fjärde seminariet är snabbhet ett tema. Rickard berör det i sin
text och Christina och Thomas kommenterar:

Rickard (5:4): En ytterligare betraktelse av bilden får mig att
reflektera över att tidsbegreppet förändrats sedan femtiotalet. Tio
glasblåsare på några kvadratmeter är säkerligen endast en eller två
i dagens glasbruk. Vad innebär det för möjligheterna att överföra
kunskap?

Christina (6:4): Jag reagerade också på att det var så många på
bilderna förr. Nu är det så få. På en arbetsplats där det var tio per-
soner förut finns det bara två nu. De kanske bara träffas några minu-
ter på morgonen. På banken förr fikade vi i slutet av dagen. Det gav
massor av erfarenhet. Alla berättade vad som hänt under dagen.”

Thomas (6:4): Vi har ett antal återkommande teman i det vi skri-
ver och pratar om. Varje gång går vi tillbaka till hindren i form av
hastigheten. Det vore lite intressant och säkert välgörande för oss
att borra lite i hur vi hanterar det där. För på något sätt lyckas ju vi
runt det här bordet.
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Rickard skriver att tidsbegreppet förändrats och Christina menar att
det bland annat innebär att möjligheterna till erfarenhetsöverföring
minskat. Thomas slår fast att hastigheten är ett av seminarieseriens
återkommande teman. Han påpekar också det paradoxala i att trots
att hastigheten upplevs som ett hinder av alla ”runt  bordet” lyckas de
alla hantera den. Även Cecilia kommenterar snabbhet i sin text till det
fjärde seminariet:

Cecilia (13:4): Idag vill många ha omedelbar behovstillfredsstäl-
lelse. Vi klagar gärna på ungdomar och ”alla andra”. Samtidigt har
vi en kapitalmarknad och företagsledningar som kräver samma sak.
Trots att vi alla känner frustration inför detta agerar vi själva på
samma sätt i våra egna grupper. Vi är fångna i systemet! Att vara
långsiktig är inte ”modernt”. Är du långsiktig blir du ifrågasatt. Att
vara långsiktig kräver mod!”

Cecilia jämför ungdomars krav på omedelbar behovstillfredsställelse
med kapitalmarknadens och företagsledningarnas krav. Hon påpekar
att det bara är ungdomarna vi klagar på. Cecilia kopplar också ihop
snabbhet med mod. Det är bara snabbhet och kortsiktighet som gäller.
”Att vara långsiktig kräver mod.” Cecilia beskriver också hur regler
ändras. Om alla kreditkommittéer gör samma undantag är det ”inte
undantag utan en omtolkning av policyn”. 

Cecilia (14:4): Vi diskuterar till exempel hur vi ska utveckla dia-
logen mellan de olika centrala kreditkommittéerna. Det finns en
kommunikation emellan. Hur vi tolkar den policy som finns. Vi
vill ta ett par steg tillbaka och undersöka de totala tendenserna. Vi
kanske alla gör samma undantag. Då är det inte undantag utan en
omtolkning av policyn.

Vid det fjärde seminariet fördjupas och förtydligas diskussionen från
de tidigare seminarierna. Dels slås det fast att det är ett antal teman
som diskuteras vid alla seminarier dels att dessa teman inte bara dis-
kuteras där utan i alla sammanhang där chefer träffas det vill säga. det
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här är teman som är viktiga för bankens chefer. Mats säger redan i
dagens andra replik att det är åtta till tio teman som hela tiden kom-
mer upp och att det de har gemensamt är att de handlar om styrning
och om att jobba med människor och Thomas fortsätter några repliker
senare med att slå fast: ”Det vi tar upp handlar om ansvar, ansvarsta-
gande och styrning.”  Mats frågar också om det inte är så att dessa frå-
gor ”inte blir bättre av att lösas på ett speciellt sätt”. Det innebär att
det vid seminariet konkretiseras ett antal, för bankens chefer viktiga,
frågeställningar som är av den arten att de inte går att lösa på ett spe-
ciellt sätt det vill säga med en regel. Dessa teman kan sammanfattas i
ansvar, styrning och att jobba med människor. 

6.5 Det femte seminariet
Beskrivning av seminariet Det femte seminariet flyttades från maj till
augusti eftersom många av deltagarna anmälde förhinder kopplade till
de stora omorganisationer som pågick i banken. Trots flytten kunde
bara tre av deltagarna, Thomas, Peter och Cecilia, komma. Seminarie -
diskussionen påverkades givetvis av att det var så få deltagare. Jag upp-
levde att diskussionen blev mer förutsägbar och inte så mångfacette-
rad.  Däremot ifrågasattes inte genomförandet av seminariet av de tre
närvarande deltagarna något som jag tolkar både som att seminariet
fortfarande hade legitimitet och att det upplevdes som värdefullt.  

Protokollet från seminarium fyra hade inte skickats ut i förväg utan
det femte seminariet startade med att protokollet delades ut och del-
tagarna läste igenom det. Diskussionen av protokollet tog aldrig rik-
tigt fart, något som kan bero på att seminariedeltagarna var så få eller
på att de inte hade haft möjlighet att läsa igenom och reflektera över
protokollet innan seminariet.

Temat för det femte seminariet var ”Yrkeskunnande”. Impuls -
texterna var två skönlitterära texter, ett utdrag ur Den förlorade jagua-
ren av Harry Martinsson (1941/1991) och ett ur Kungens rosor av Moa
Martinsson (1939/1974). Bakgrundstexten var Tankar om tyst kunskap
av Kjell S Johannessen ur Dialoger – om yrkeskunnande och teknolo-
gi (2002). 
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Seminariediskussionen Seminariet inleds med en diskussion om att
verksamheten styrs hårdare i dag än förr det vill säga en återkoppling
till ett tema från seminarium tre.

Peter (1:5): ”Men tempot har verkligen ökat. Vi har t ex 5 gång-
er så många Spintab-omsättningar i dag som för 10 år sedan och
om 5 år har vi dubbelt så många som idag. Förutom att ta hand om
dem ska medarbetarna ta kontakt med nya kunder, vara de som tar
initiativet i alla kundkontakter, och klagar någon får de bara höra
att de ska prioritera bättre. Jag menar att det finns två kulturer på
banken idag - dels medarbetarna som är mycket mer styrda idag än
för 10 år sedan dels vi – vissa chefer och specialister – som inte är
styrda.

Thomas : /…/ Men det som har förändrats är människosynen.
Nu är det en mycket mer mekaniserad syn på människor även i ett
tjänsteföretag som banken. Medarbetarna är produktionsresurser.
Banken är fortfarande en vänlig organisation men den präglas helt
av att medarbetarna är en resurs som ska användas så effektivt som
möjligt. De här seminarierna är lyx – det vi pratar om här är inte
ens ämnen i banken.

Cecilia: Men så är det överallt. Det är företagandets villkor.

Thomas: Vi behöver medarbetare som är stolta över att jobba i
banken. Som är stolta över sitt yrkeskunnande och därför gör sitt
bästa. Den stoltheten förloras om medarbetarna behandlas som
utbytbara resurser.

Vid det tredje seminariet beskrev Peter kontorschefens vardag. Hur
den blev alltmer styrd och fylld av administration istället för tid med
medarbetare och kunder. Vid det seminariet diskuterades också hur
alltmer teknik i verksamheten innebar en hårdare styrning av arbetet
och hur detta hade kommit både som en oväntad och oönskad effekt.
Nu fortsätter Peter på samma tema. Han beskriver hur både medarbe-
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tarnas och kontorschefernas vardag blivit allt mer styrd de sista tio
åren. Thomas instämmer i att styrningen har ökat men menar att det
beror på en förändrad, mer mekaniserad, människosyn och att denna
förändring inträffat trots att banken är ett ”vänligt” tjänsteföretag.
När Cecilia invänder att det är likadant överallt svarar Thomas att
yrkesstoltheten går förlorad hos medarbetare som behandlas som
utbytbara resurser. Yrkesstolthet var något som Thomas tog upp även
vid det fjärde seminariet. I sin text skrev han:

Thomas (7:4): Alltsedan dess funderar jag ofta när jag möter med-
arbetarna i min egen organisation – Hur står det till med yrkes-
stoltheten? Det är i stoltheten över att ha det yrke jag har, den yrkes-
roll jag valt, som den egna tryggheten bottnar. Vad kan jag göra för
att mina medarbetare ska känna denna trygghet? Och kan man lära
sig stolthet? 

Thomas driver i det samtal som följer efter det att han läst sin text vid
det fjärde seminariet linjen att alla yrkesutövare måste vara stolta för
att utöva yrket. Att det är i yrkesstoltheten som ”tryggheten bottnar”.
Peter och Cecilia håller med om att yrkesstoltheten är viktig och säger
också att de själva är ”yrkesstolta”. De övriga håller inte riktigt med
utan menar att det av olika anledningar är svårt att vara en yrkesstolt
banktjänsteman. Christina säger till exempel att saker idag måste göras
så snabbt att de blir slarviga och då är det svårt att vara stolt över resul-
tatet. Rickard och Mats menar att banktjänsteman är en för allmän
kompetens för att den ska kunna ge yrkesstolthet.  Cecilia kommer i
sin text till det femte seminariet tillbaka till temat yrkesstolthet:

Cecilia (3:5): /…/ I den andra texten fastnar jag för yrkesstolt-
heten hos kocken – att leverera kvalitetsmåltiden även till dem som
inte skulle märka någon skillnad /…/

I det efterföljande samtalet är dock inte yrkesstolthet ett tema istället
lyfts en annan aspekt av trygghet fram:

Peter (3:5): Det är svårare idag när det inte finns någon hierarki.
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Hierarkin innebar att du fick en viss tid – rätt lång – på dig att lära
dig något. Du skulle följa en viss väg framåt. Ta ett steg i taget. Först
lära dig det och sedan det. Nu kastas många helt oförberedda in i
nya arbetsuppgifter. Trappsteg hoppas över.

Thomas: Priset för att misslyckas är mycket högre nu.

Peter:Men det kan också vara så att omgivningen ser till att du miss-
lyckas. Oklara ansvarsområden gör att det är lätt att skylla misslyckan-
den på någon annan – eller att inte ge förutsättningar för att lyckas.”

Thomas säger att priset för att misslyckas har blivit högre i och med
att tempot ökat. Peter menar att det också kan bero på oklara ansvars-
områden. Att det i en organisation med oklara ansvarsområden är lät-
tare både att skylla sina misslyckanden på andra och att ”inte ge förut-
sättningar för att lyckas”. Peter fortsätter med att beskriva sin syn på
lokalbankschefens och kontorschefens uppdrag:

Peter (5:5): Det är ok att mina kontorschefer bara kör på framåt
enligt det senaste konceptet utan att reflektera så mycket. Men jag
kan inte göra det. Jag måste skaffa mig en egen bild. Jag måste kun-
na bromsa och backa. Det är mycket viktig medarbetarkompetens
som inte alls räknas nu. Tyst kompetens. Det är min roll att se till
att den också finns kvar.

Thomas: Räcker det inte med att regionchefen har den kompe-
tensen?

Peter: Du vet att regioncheferna inte pratar – för en diskussion –
med sina lokalbankschefer så ofta.

Peter beskriver hur lokalbankschefen behöver strategisk kompetens
medan kontorscheferna i större utsträckning kan följa regelverket när
det gäller frågor om arbetssätt och organisation. Thomas kommente-
rar genom att ställa nästan samma fråga till Peter som Maria (6:3) gjor-
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de till Arne vid det tredje seminariet. Skillnaden är att Maria frågar
om lokal banks erfarenheter förmedlas till koncernledningen via
regionchefen medan Thomas frågar Peter om bankens strategier anpas-
sas till lokal bank på regionchefsnivån. Det vill säga i det första fallet
beskrivs kommunikation från lokal bank och upp i organisationen och
i det andra kommunikation från koncernledningen ner till lokal bank.
Svaren är i båda fallen desamma. De kan sammanfattas i ”Nej vi har
inte så tät kommunikation”.

Thomas går vidare genom att prata om regelverkets utveckling.

Thomas (5:5): Men hela kontorsrörelsen har mekaniserats.

Cecilia: Har inte behovet av att styra upp funnits?

Peter: Vissa saker ska vara extremt styrda. Andra inte. Risken är
att det blir en övertro på vad medarbetarna kan åstadkomma. Det
är lätt att som chef koncentrera sig på att rätta till arbetssättet hos
medarbetarna. Medarbetare som säljer bra men gör fel. Med arbe -
tarna kommer då bara att koncentrera sig på vad som gjorts fel.

Cecilia: Men uppföljning – har inte ni lärt er att det som inte
följs upp inte blir gjort.

Thomas: Men det är ett antal fällor man kan hamna i som chef i
utvecklingssamtal och så vidare om man bara pratar kvantitativa
mål till exempel säljmål. Medarbetaren hör - om du bara når dina
säljmål kommer vi att ha ett lysande lönesamtal – och så är det ju
inte. Det finns massor av andra saker också.

Peter: Det finns extremt bra säljare som är dåliga för kontoret.
Som inte fungerar i en helhet.
Thomas: Vi pratar bara om de kvantitativa målen.

Peter:  Det är lätt hänt utifrån förbättringsarbetet att bara mäta
kvantitet. 

200

lotta snickare: 6 | Tio chefers samtal om sitt yrkeskunnande

Lotta Snickares avhandling_tryckversion_Nya Johan  2012-05-08  08.45  Sida 200



Cecilia: Vi har en egen mall för utvärdering av analytiker. Utan
att lägga fast exakt vad det innebär att ha till exempel analytisk för-
måga skattar vi i skalan: utveckling behövs, godkänd, väl godkänd.
Vi skattar oss själva och våra kunder skattar oss.

Min ledarskapsprofil i humankapitalet är också en viktig feed-
back för mig som ledare. Men visst är det en svaghet i banken att ge
feedback uppåt i hierarkin.

Thomas: Vi har alla fått ge återkoppling i det interna marknads-
kapitalet. Men hur gör ni? Vi har en sorts förkortningshysteri i ban-
ken. Det är omöjligt att veta vad man ger feedback på, vilken enhet
som menas, vad de gör. Jag brukar alltid fylla i rutan där det står
”Har ej haft kontakt med denna enhet” då slipper man svara på res-
ten.

Peter och Thomas pekar på risken med för mycket regler: om för myck-
et kraft ägnas åt att följa upp det som går att följa upp som kvantitati-
va mål riskerar annan kompetens hos medarbetarna att försvinna.
Cecilia håller inte riktigt med. Hon menar att det visst finns en svag-
het i feedbacken inom företaget men att den ändå ger ”viktig feed-
back”. Ståndpunkterna skiljer sig dock inte så mycket från varandra.
Thomas säger att det finns en fara i att bara prata kvantitativa mål vid
till exempel ett utvecklingssamtal och Peter instämmer och säger att
det är lätt hänt att utifrån förbättringsarbetet bara ”mäta kvantitet”.
Cecilia beskriver istället hur hon använder kvantitativa mått för att
mäta kvalitativa aspekter som analytisk förmåga. Även här handlar det
alltså inte om ett ensidigt för eller emot regelverk och kvantitativa
mätningar utan dels om en oro för att de kvantitativa mätningarna ska
ta överhanden dels en tilltro till att de kvantitativa måtten kan använ-
das med omdöme.

Samtalet fortsätter med att Peter läser sin text.

Peter (6:5): Det intressanta som också har en väldigt stark bäring
på vår verksamhet är hur man behandlar gäster eller som i vårt fall
kunder. Det gäller väl egentligen i livet totalt sett. Fördomar gras-
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serar väl än mer idag än tidigare trots att vi tror oss vara så upplys-
ta och fördomsfria. Om vi inte ger oss själva möjligheten att vara
nyfikna och respektfulla för andra människor kommer vi aldrig att
bli professionella i våra möten med kunder. Vi kommer inte heller
att lära oss något utan blir begränsade av vår egen lilla värld som vi
inte vågar ge oss ut från. Alla ska bemötas med värme och respekt
utifrån sin givna situation. 

Tänk vad viktigt det är att ha människor på våra kontor som för-
står vad som krävs och som kan vara föredömen för övriga. Inte
minst chefer måste besitta dessa egenskaper och visa vägen för vad
som är rätt och riktigt. Det handlar inte om att peka med hela han-
den och tvinga fram ett beteende utan att få människor att förstå
att det finns så mycket att vinna för sin egen del på att agera för-
domsfritt, nyfiket och generöst.

Thomas kommenterar genast texten:

Thomas(7:5): Du berör något väldigt viktigt i de två nästsista
styckena.  Hur vi vill att våra medarbetare ska vara. Vi pratar aldrig
om kundmöten i termer av nyfikenhet och respekt – vi för inte dis-
kussionen med medarbetarna med de begreppen. Det kan vara en
av de allra viktigaste faktorerna till att vi inte lyckas lyfta vårt NKI6).
Vi behöver professionell empati.
Cecilia: Men gör ni inte det när ni har ”Kick of” verksamhets-
planering eller så?
Thomas: Jo det gör vi men vi pratar inte om det ute i verksamhe-
ten. Nu trycker vi på så många knappar samtidigt att allt blir väl-
digt splittrat. Vi har tryckt upp kontorscheferna mot väggen.
Försäljningssiffrorna har den allra största prioriteten. I längden
innebär det att vi skjuter oss själva i foten.

Peter: Att diskutera det här på en workshop är givetvis ok. Men
att göra det i den dagliga verksamheten, i den ständiga dialogen
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med medarbetarna, det är det som måste till för att det ska ske en
förändring. Vi gör så här därför att…

Peter tar upp vikten av att i mötet med kunder agera ”fördomsfritt,
nyfiket och generöst”. Fördomar leder till samma sak som en övertro
på regler, att omvärlden, affären, kunden eller medarbetaren förenk-
las. Varken medarbetare eller chefer kan tillåta sig att fastna i fördo-
mar, i förenklingar, utan måste se omvärlden – kunden, medarbeta-
ren – precis så komplicerad och föränderlig som den är. Thomas påpe-
kar att det inte förs något samtal med medarbetarna om kundmöten
”i termer av nyfikenhet och respekt”. Cecilia frågar om det inte görs
på en ”Kick of verksamhetsplanering eller så?” Både Thomas och Peter
svarar att det är de dagliga samtalen ute i verksamheten som är de vik-
tiga. Det vill säga. den här typen av samtal bör föras utifrån konkreta
exempel. Detta understryks ytterligare senare i samtalet:

Peter (10:5): Det gäller att hitta en balans mellan effektivitet och
relation i mötet med kunden.

Thomas: Alla våra interna tidsstudiemän med sina manualer har
aldrig sett en kund.

Peter: Och de har absolut inte sett vad som händer när lokalen
fylls med kunder.

Att som Peter och Thomas hävda att den som utvecklar arbetssätt, sys-
tem och rutiner (manualer) måste ha kunskap från verksamheten bland
annat för att balansen mellan ”effektivitet och relation” ska kunna
upprätthållas i mötet med kunden uttrycker en allmän och ospecifice-
rad misstro mot bankens centrala enheter. Peters sista kommentar att
”tidsstudiemännen” inte sett vad som händer när lokalen fylls av
 kunder är mer konkret. Den visar att det är inte bara allmän kunskap
från lokal bank som krävs för manualutvecklingen utan en djupare för-
ståelse av vardagen. En förståelse som till exempel inbegriper kunska-
pen att det är stor skillnad mellan ett kundsamtal när många kunder
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står i kö och väntar på sin tur och ett samtal när kundernas väntetider
är korta. Återigen beskrivs en situation som inbegriper regler och dess
anpassning till en konkret situation. Det går inte att följa en manual
för kundmöten. Manualen kan vara en grund men den måste anpassas
till situationen i form av till exempel längden på kön i bankkontoret.

6.6 Det sjätte seminariet
Beskrivning av seminarietDrygt halvvägs genom seminarieserien beslöt
jag att lägga till ett sjätte seminarium för att ge deltagarna möjlighet
att i en längre text utveckla något tema som speciellt intresserat dem.
Det sjätte seminariet genomfördes i november 2005 med sex deltaga-
re. Av de som inte deltog var det endast en som angav som skäl att hon
inte ville skriva en längre text. Av de övriga var en föräldraledig, en
hade slutat i banken och en fick i sista stund förhinder.

Instruktionen som skickades ut inför seminariet var inte detalje-
rad. Texten skulle vara fyra A4 sidor och behandla något eller några av
de teman som diskuterats under seminarierna. Deltagarna fick alla
protokoll och reflektionstexter skickade till sig inför skrivuppgiften
och flera av dem hänvisar till att de läst igenom materialet innan de
skrev sin text. Seminariet var upplagt så att varje deltagare fick en av
de andra texterna skickade till sig i förväg med uppdraget att vid semi-
nariet kort kommentera den texten. 

Seminariet startade med en diskussion av protokollet från det fem-
te seminariet. Det var väldigt låg energi i den diskussionen. Den låga
energin kan ha haft flera orsaker som att bara tre av deltagarna varit
med vid seminariet, att det hade gått tre månader sedan seminarietill-
fället eller att deltagarna eftersom de läst igenom alla protokollen inte
var så intresserade av att diskutera ett av dem enskilt. Från det sjätte
seminariet finns inget diskussionsprotokoll. Nedan beskrivs kortfattat
det som jag tolkar är huvudpunkterna i chefernas texter. 

Texterna till det sjätte seminariet: Cecilia
Cecilia kommer i sin text tillbaka till ett tema från det andra semina-
riet att kunna förenkla ”utan att ta bort förståelsen för att situationen

204

lotta snickare: 6 | Tio chefers samtal om sitt yrkeskunnande

Lotta Snickares avhandling_tryckversion_Nya Johan  2012-05-08  08.45  Sida 204



är komplex.” Cecilia önskar att det istället byggs upp en företagskul-
tur som tillåter ja till och med lyfter fram oenighet. 

/…/ Vi ledare måste kunna göra gråskalan levande och staka ut den
vägen som vi ska vandra. Vi måste kunna levandegöra, förenkla
men utan att ta bort förståelsen för att situationen är komplex. /…/
Vad ofta det är som vi tror att det är så det skall vara. Enkelt och
snabbt. 

/…/ I andra ledarskapsprogram som flera av oss har gått har kurs-
ledare konstaterat att vi tar mycket hänsyn till varandra. Som stå-
ende inslag under dessa dagar har vi haft reflektionspass som var
mycket uppskattade. Vi diskuterade verksamheten och livet ur fle-
ra synvinklar men många samtal blev hängande i luften. Vi gick
inte till botten med dem. I flera andra sammanhang stod det klart
att vi inte går i konflikt med varandra i särskilt stor utsträckning.
Vi bejakar inte oenighet. 

Cecilia diskuterar vad orsaken till oviljan mot konflikter och oenighet
kan bero på och svarar själv att flera saker kan ligga bakom. Deltagarna
på ledarutvecklingsprogrammet kanske inte ”kom varandra tillräck-
ligt nära”, de kanske tyckte att det var ”hotfullt att exponera sig för
mycket om de skulle hamna i en högre position så småningom”, kan-
ske engagerade frågorna inte tillräckligt mycket för att ”det skulle vara
värt att ta konflikt”, kanske var det ett ”utslag av dåligt självförtroen-
de” eller kanske berodde det på bristande ork, att de hade ”så himla
mycket annat som ska klaras av”. Men avslutar hon: ”Själv tror jag att
det helt klart är en del av ett arv av en företagskultur som fortfarande
lever kvar. Fortfarande dominerar. Konsensus!” Det finns oenighet i
banken menar Cecilia och ger exempel:  ”Lokalt kontra centralt, Affär
kontra kredit, Risk kontra pris, Yngre kontra gammal, Storstad kontra
landsbygd, Privat kontra företag”. 

Men detta känns inte som en riktig äkta oenighet. Mer som politis-
ka block/…/ inte i tillräcklig utsträckning lyssnar och lär av varand-
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ra. Gärna ser saker enkelt istället för att förstå att det faktiskt är
mycket mer komplext och verkligheten består av en gråskala.

Cecilia
Cecilia skriver att banken präglas av en konsensuskultur och att de
motsättningar som finns mycket tydligt, mellan till exempel lokalt och
centralt, inte är ”en riktig äkta oenighet”. En äkta oenighet skulle inne-
bära att frågor vreds och vändes innan beslut fattades, att ny kunskap
tillfördes och nya perspektiv integrerades. Här kopplar Cecilia tillba-
ka till framför allt diskussionen om beslutsfattande vid seminarium
två. Seminariedeltagarna sammanfattade då chefens yrkeskunnande
som att se en komplex och föränderlighet värld just så komplex och
föränderlig som den är. Enbart genom att se, undersöka och erkänna
ett problems hela komplexitet, alla ingående intressenters olika krav
och behov, hur problemet hänger ihop och påverkar andra delar av
verksamheten, att omgivningen ständigt förändras: först om proble-
met granskas ur alla dessa perspektiv kan en smart – och enkel – lös-
ning på problemet hittas. 

Katarina
Katarina beskriver i sin text hur hon blivit inbjuden till ett ledarut-
vecklingsprogram för nya chefer för att tala om hur det är att vara chef.
Medan hon funderade på hur hon skulle kunna formulera vad som är
chefens yrkeskunnande gick hon tillbaka till protokollen från semina-
rieserien samt till den litteratur som lästs. 

Mål, verksamhetsplaner och budget är underordnade parametrar,
det är hygienfrågor, i en bank som vår är det som att duscha och
tvätta håret. Något du gör men inte det som driver dig. Du kan
uträtta stordåd utan att vara tvättad tro det eller ej. Bara du tror på
något, bara du vet, har den där starka klara känslan av vad vi ska
uträtta.

Förstår du vad som är på spel? Det är livsfarligt, jag ser på dig, och
vet att du förstår, känner det. Det är när vi blir blinda, hamnar i
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fördomar, blir arroganta och dumma, tror vi vet! Vaddå vet, ja, du
vet typ allting utan att behöva ta reda på något. /…/ Det är livsfar-
ligt och här talar vi high risk, man kan bli blind, döv och man kan
dö en liten bit i taget och till slut känner vi inget ser bara på siffror-
na och förstår inte varför det inte går bättre när nu vi arbetar så
intensivt och alla omkring oss springer för brinnande livet.

Detta är yrkeskunnande, chefers och personalledares yrkeskunnan-
de, skickligheten ligger i graden av medvetenhet om det livsfarliga
spel som pågår inom var och en av oss samt i vår förmåga att disci-
plinera oss, att skapa ny färdighetskunskap…jag älskar det begrep-
pet. 

Katarina skriver att ”Mål verksamhetsplaner och budget är underord-
nade parametrar”. Det är ”hygienfrågor” och därmed varken en per-
sonlig drivkraft eller det som avgör resultatets kvalitet. Kunskap om
reglerna är inte det avgörande. Det som är kärnan i yrkeskunnandet är
istället att inte fastna i fördomar, i förenklingar, utan att se omvärlden
- kunden, medarbetaren – precis så komplicerad och föränderlig som
den är. Reglerna behövs, men det är inte genom perfekta regler de fan-
tastiska resultaten nås. Regler blir aldrig mer än en hygienfråga. Istället
menar Katarina att stordåd kan uträttas även om regler saknas eller är
undermåliga: ”Du kan uträtta stordåd utan att vara tvättad.” 

Katarina är tydlig med att begreppet regler inte bara innefattar orga-
nisationens regelverk i form av instruktioner, rutiner och organisa-
tionsscheman utan också vårt eget medvetande. Våra fördomar, vår
dragning mot att se likheter och hitta enkla och snabba lösningar på
alla problem. Detta beteende blir än mer accentuerat när vi har bråt-
tom, när vi är stressade. Att inte se upp med det är enligt Katarina
”livsfarligt”. Att bryta beteendet hos sig själv och hos medarbetarna är
“yrkeskunnande, chefers och personalledares yrkeskunnande.”

Katarina fortsätter sin långa text med att beskriva lönsamma affärs-
uppgörelser: 

Jag tittar på siffrorna och tvekar, jag ser dig i ögonen och vet om vi
ska säga ja till en kredit. /…/ Och det slog mig. Inte är det arbets-
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uppgifternas innehåll som är svåra och får mig att känna att jag
lever mitt yrkesliv fullt ut, nej det är människorna. Det är konflik-
ter som löstes, det är nya marknader som öppnade sig när vi reste
till andra länder, besökte nya kunder och träffade andra människor.
Affärer som jag kommer ihåg, är affärer som gjordes med männi-
skor jag litade på och när vi tillsammans och på var sitt håll ansträng-
de oss till det yttersta, hittade vi nya lösningar, prismodeller osv.
Det har också varit det mest lönsamma. Känslan när vi har samma
mål. När vi litar på varandra och det inte finns någon prestige.
Förhandlingarna är helt annorlunda, och ofta slutar det med
 lösningar vi inte ens hade förställt oss från början. /…/ ett uns av
misstro och vi blir så otroligt snåla, vi sluter oss och får bråttom att
sätta upp rutiner och strukturer för samarbetet.

Lek med tanken, att vi använder mycket mera tid på att prata om
syftet med vårt samarbete, vad det är vi skall uppnå – sådant tar tid,
att vi spånar och utmanar varandras åsikter och när vi känner oss
komfortabla med varandra – ja då kör vi, snabbt och effektivt. Men
ärligt talat, det kräver ju att vi umgås, att vi träffas och pratar med
varandra, och det har vi faktiskt inte tid med.

Katarina beskriver hur de mest lönsamma affärerna är de som görs
upp utanför regelverken, där helt nya lösningar som ingen kunde före-
ställa sig när förhandlingarna startade hittades. För att det här ska kun-
na ske krävs förtroende, något som i sin tur byggs genom samtal vid
personliga möten. Om en förhandling startar i misstro innebär det
istället att förhandlingsutrymmet begränsas av regler och resultatet
för båda parter troligen blir sämre. 

Maria
I sin sammanfattande text återvänder Maria till temat beslutsfattande.
Hon skriver:

Alla våra yngre medarbetare har idag en akademisk examen och en
mycket hög ambitionsnivå. Vi lär dem att snabba leveranser är
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väsentliga. De ser en organisation som präglas av ett rationellt pro-
cesstänkande och utgår ifrån att ett analytiskt angreppssätt och ett
effektivt genomförande är de viktigaste framgångsfaktorerna. Och
blir besvikna när de ser att ickerationella faktorer ofta är avgöran-
de i beslutsfattande. Ett tecken på en misslyckad organisation?! 

Nja. En av de viktigaste erfarenheter man som chef kan dela med
sig av till sina yngre kolleger är att alla dessa processer som männi-
skor skapar, i näringslivet, politiken eller kulturlivet, faktiskt inte
ska styras av annat än människor av kött och blod. De rationella
beslutsunderlagen är avgörande för ett bra beslutsfattande, men
som beslutsfattare kan och ska man aldrig frånsäga sig ansvaret att
använda hela sitt register i beslutsfattandet. Därmed kommer även
chefers personlighet och samlade erfarenhet att påverka besluten.
Chefer som inte har ett tillräckligt gott omdöme kommer (alltid i
företagsekonomisk teori, och oftast i verkligheten) att få lämna sina
uppdrag. 

Ändå tycker jag att det är med viss besvikelse man, när man på när-
mare håll kommer i kontakt med företagets ledning, ser hur vissa
beslut tas på mycket ologiska grunder. De fullfjädrade strategerna
som kan se de taktiska effekterna i alla uppkommande operativa
frågor verkar inte finnas. Det är som när man väl har upptäckt att
jultomten bara är morfar med lösskägg – julafton fortsätter att vara
en fantastisk dag men magin försvinner.

När man väl blir medveten om att jultomten inte finns, och att en
företagsledning består av människor med känslor, måste man natur-
ligtvis ta hänsyn till det även i sitt eget arbete.

Maria beskriver att bilden av hur en organisation ska fungera kracke -
lerar när de nyanställda akademikerna kommer ut i arbetslivet. Hon
frågar om den organisation de upptäcker, där irrationella faktorer är
avgörande vid beslutsfattande, betyder att organisationen är misslyck-
ad och svarar att så inte är fallet. Den viktigaste erfarenhet hon kan
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dela med sig av till sina unga medarbetare, skriver hon, är att alla
 processer styrs av människor. Det innebär att det inte spelar någon
roll hur fulländad själva processen eller beslutsunderlaget är, så länge
det är människor som ska fatta besluten kommer andra saker alltid att
vägas in. Det här beskriver Maria inte som något negativt. Tvärtom är
det chefers ansvar att väga in sin erfarenhet i besluten. De som inte har
”tillräckligt gott omdöme” sorteras nästan alltid bort. Men i det sista
stycket beskriver Maria hur hon inte kan undgå att trots detta känna
viss besvikelse över företagsledningens ologiska beslut. Hon skriver:
”De fullfjädrade strategerna som kan se de taktiska finesserna i alla
uppkomna frågor verkar inte finnas.” Att inse det jämför hon med att
inse att jultomten inte finns. Maria skriver hur hon upptäckt detta när
hon kommit i kontakt med företagsledningen ”på närmare håll”. Hon
antyder att den bild som finns i en organisation av ledningen, kanske
till och med av nästa chefsnivå oavsett var i organisationen man befin-
ner sig, är idealiserad. Att det finns en vilja att tro att företaget styrs av
någon som har total kontroll över hur olika frågor påverkar varandra
och utifrån den kunskapen fattar de rätta besluten. 

Mats
Mats inleder sin text med att beskriva hur han för drygt en månad
sedan bytte jobb vilket varit ”oerhört roligt, stimulerande och utveck-
lande, men också nytt, stressande och frustrerande.” 

Alla chefer har sitt sätt att hantera den här typen av händelser och
stress. Alla sätten är förmodligen olika, men samtidigt tror jag att
det finns vissa saker som är gemensamma – saker som att lyssna
mycket, hålla högt tempo och vara tydlig. Men eftersom människor
och uppdrag är olika måste också lösningarna vara olika för att resul-
tatet skall bli bra. Och det är kanske det som är en av de största
insikterna. /…/ Hur fast är vi inte i gamla fotspår upptrampade i
en annan omgivning med andra förutsättningar. Det internpolitis-
ka landskapet har förändrats men spelreglerna är desamma.
Personerna är utbytta men regelverket består. 

210

lotta snickare: 6 | Tio chefers samtal om sitt yrkeskunnande

Lotta Snickares avhandling_tryckversion_Nya Johan  2012-05-08  08.45  Sida 210



Mats skriver att lösningarna trots att de säkert har mycket gemensamt
måste vara olika för olika chefer eftersom både uppdrag och männi-
skor är olika. Något som däremot inte förändras vid en omorganisa-
tion är spelreglerna: ”Personerna är utbytta men regelverket består”. 

Otydliga ansvar är tidens melodi. /…/ För det är ju så att persona-
len vill ha regler, vill ha tydlighet, vill veta vad som ska göras, vad
som är ok och vad som inte är ok. Hur ger vi dem det? Jo genom att
vara tydliga och konsekventa. /…/ Sammanhang ger lugn och har-
moni. Den mänskliga hjärnan vill ha sammanhang och kunna för-
stå vem som gör vad och varför och hur delarna formas till en hel-
het. /…/ Att kunna se sammanhang i otydliga mönster. Våga vän-
da på kuttingen och ta ett steg tillbaka för att skapa utrymme och
se helheten. Man ser det inte när man sitter mitt i det. Man blir
absorberad av detaljerna. Tiden räcker inte till. Hur orkar man
pendla mellan operativt och strategiskt? 

Mats text fortsätter med en diskussion om tydlighet och att en chefs
yrkeskunnande bland annat består av att kunna skapa denna tydlighet
för medarbetarna genom ”Att kunna se sammanhang i otydliga möns-
ter”. Mats skriver att otydliga ansvar är vanligt idag men att medarbe-
tare vill ha tydlighet, att den mänskliga hjärnan kräver sammanhang.
Som chef måste du därför ”pendla mellan operativt och strategiskt”
för att genom att få frågorna på avstånd kunna se helheten och där-
med mönstret. Mats återkommer också till diskussionen om att det
som utvecklas av ”huvudkontoret” är för komplicerat för att verkligen
kunna användas av lokal bank i sin sammanfattande text. 

I vår verksamhet är vi relativt sett överbefolkade av medarbetare
med god utbildning och hög intelligens. I alla fall på huvudkonto-
ret. Samlar man så många människor med den kalibern och inte
”håller dem i strama tyglar” tenderar vissa saker att hända. En sak
är att man hänger sig åt många och långa teoretiska utläggningar
om hur saker och ting borde vara. En annan är att det som tas fram
blir för komplicerat eftersom lösningen försöker tillfredställa för
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många saker samtidigt och försöker ta hänsyn till alla ”och” och
”men”. En svår balansgång eftersom det samtidigt inte får bli
infanti lismens seger. Där bara de enkla lösningarna får plats.
Lösningen är att tänka alla de svåra sakerna men att sedan förenk-
la och förpacka lösningarna så att alla förstår.

Min erfarenhet är att det annars inte fungerar. Lösningarna blir
sällan använda och kunderna förstår inte alla finesser i produkter-
na. I mångt och mycket är det ”overshooting”. Man överlevererar.
Bank är inte den enda industrin som gör det. Mobiltelefoner av idag
är ett av de mest lysande exemplen på ”overshooting”. Få använder
alla de finesser som finns – om man ens förstår hur de fungerar. Om
man använder dem är det ofta för sällan för att man ska komma
ihåg handgreppen tills nästa gång.

Tidigare har frågan endast diskuterats i termer av att kontoren inte
kan använda de rutiner, processer och verktyg som utvecklas centralt.
Mats ger i sin text en förklaring till att det blir så. Han flyttar perspek-
tivet till ”huvudkontoret” och menar att det beror på att de högutbild-
ade och intelligenta medarbetarna där försöker utveckla lösningar som
ska tillfredställa allas önskemål och alla upptänkliga situationer. Viljan
att hitta en perfekt lösning på ett komplicerat problem innebär ofta att
det som utvecklas blir svåranvändbart. En rutin som ska täcka in en
mängd olika situationer genom att tillhandahålla en mängd olika alter-
nativ kan vara en sämre lösning än en enkel rutin som bara tar hänsyn
till ett typfall. Den enkla rutinen kan av yrkeskunniga medarbetare
anpassas till verksamheten. 

Peter 
Peter beskriver i sin text hur han bytt chefsuppdrag från kontorsrörel-
sen till bankens huvudkontor. Han har tidigare blivit erbjuden liknan-
de tjänster men tackat nej då han ”uppfattat att frihetsgraden och
manöverutrymmet har varit större lokalt”. Han skriver att han som
Lokalbankschef  ”kunnat påverka och styra på ett sätt som jag person-
ligen trott varit det rätta för att nå framgång”. Peter beskriver sig som
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en person som själv vill fatta beslut om sin verksamhet som har svårt
att underordna sig till exempel genom att ta råd av högre chefer. Lite
senare i texten skriver han om sin nya roll ”Hur ska jag inordna
mig…Jag kanske  tappar den långsiktighet som jag alltid har eftersträ-
vat och som jag kunnat ha genom att prestera bra”. Peter utgår ifrån
att det nya jobbet innebär att han kommer att arbeta i en ny kultur
med lägre frihets grader, ökad styrning, nya prestationsmått och ett
ökat beroende av ”omgivningen och vad den vill”.

Nu gäller det att hitta mitt och vårt sätt att arbeta. Det fungerar
inte precis som i lokal bank. Beslutsprocessen har jag inte kommit
underfund med. Det är faktiskt lite svårt att förstå hur beslut fattas
eller inte fattas. Det går inte att göra som jag är van med att snabbt
och enkelt komma fram till något och sen besluta. Förankrings -
processen är också intressant. Det går inte att göra saker utan att
man har förankrat det hela med i princip alla. Det räcker inte med
att jag har fått en tjänst utifrån professionella meriter utan alla andra
måste också få tycka till.

/…/ Hur ska jag göra nu med mitt sätt att utöva ledarskap. En vik-
tig ingrediens i det var spontana möten med medarbetarna. Att sit-
ta ner när det behövdes. Att finnas där för att lyfta just när det
behövdes. Om jag ska försöka med samma sak här så kan det bli lite
svårt för alla verkar sitta i möten hela tiden. Jag har nog själv suttit
i mer möten än vad jag normalt gör på ett år. 

Peter beskriver att han inte kan den nya kulturen. Han har inte kom-
mit underfund med vare sig beslutsprocessen eller förankringsproces-
sen vilket innebär att han inte vet vilket handlingsutrymme han har,
vad som styr hans verksamhet, vad som belönas eller vad som bestraf-
fas. Han undrar också hur hans sätt att leda ska fungera i en organisa-
tion där en stor del av arbetet är att sitta i möten. Det Peter beskriver
är ett nytt regelverk. Ett regelverk han varken behärskar eller tror pas-
sar honom. 
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I alla ledarskapsprogram som jag har deltagit i så har jag efteråt sett
hur mycket frustration över sakernas tillstånd i banken som alltid
funnits hos nästan alla deltagare. Det har också gällt den här semi-
narieserien där det på våra möten ibland fullkomligt bubblar av fru-
stration. I protokollen från mötena blir det nästan ännu tydligare.

Måste det vara på det här sättet? Vi är Årets bank och Årets affärs-
bank. Vår lönsamhet är i topp. Det mesta går faktiskt vår väg. Vi
har alla en del av den framgången. Men vi är inte nöjda eller andra
är inte nöjda.  

Följer vi bara med strömmen och flaxar vilt. Vi kanske inte alls
behöver följa med den strida strömmen. I älven finns det både här
och där små öar som man kan simma fram till och kliva upp på. När
vi väl står där får vi en helt annan överblick. Vi får andrum. Vi ser
allting mycket tydligare. Tänker på det Bo sa om Cavalli-Björkman.7)

Höga chefer står inte som man tror på kommandobryggan med
kikare och ger order om den rätta kursen utan de springer nere i
kölsvinet som förgiftade råttor utan någon som helst överblick.
Måste det vara så eller kan vi faktiskt göra något åt det. Kan vi  kli-
va upp på kommandobryggan eller simma fram till öarna i älven.
Kan vi välja eller är vi bara offer för omständigheterna. /…/ Ska jag
bli ett offer för omständigheterna eller ska jag lita på att jag är jag
och att jag i alla situationer måste lita på mig själv och tro att det
här faktiskt kommer att fungera riktigt bra.

Peter undrar över den frustration över ”sakernas tillstånd i banken”
som alltid funnits hos bankens chefer när de träffats i ledarutvecklings-
program och beskriver att det inte finns någon yttre anledning till fru-
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7. Syftar på en kommentar av Bo Göranzon i protokoll nr 5 sid 10: ”Jag lyssnade på Hans Cavalli
Björkman när han var inbjuden till ledarutvecklingsinstitutet Mil för att prata. Han mena-
de att den gängse bilden av ledarskap var någon som stod på kommandobryggan på en båt
med kikare och gav order om den rätta kursen. Men i själva verket springer chefen omkring
som en förgiftad råtta i kölsvinet på båten. Utan överblick. Han menade att den fråga du
måste ställa dig när du funderar på att ta ett chefsuppdrag är om du har den energin.”
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strationen, snarare tvärtom, bankens ”lönsamhet är i topp”. Istället
ifrågasätter Peter bilden av att chefer istället för att stå ”på komman-
dobryggan med kikare och ge order om rätt kurs springer nere i köls-
vinet som förgiftade råttor utan någon som helst överblick”. Peter und-
rar om det måste vara så eller om han i sin chefsroll kan frigöra sig från
föreställningen om chefen utan överblick som fattar beslut i blindo. 

Bilden av chefen i kölsvinet fördes fram under seminarieserien som
en motbild till chefen med fullständig överblick som alltid kan fatta de
strategiskt riktiga besluten. Jag tolkar Peters text som att han vill kom-
ma bort från en svartvit chefsbild och menar att den frustration som
uttrycks beror på att bilden av den fullkomliga chefen ersatts av bilden
av den totalt odugliga. Istället måste bilden av chefer och deras kom-
petens nyanseras. Det går inte att ha fullständig överblick, att omedel-
bart hitta perfekta lösningar på alla frågor, något alla chefer upptäck-
er när de blir erfarna i sitt uppdrag. Men detta innebär inte att chefen
är totalt inkompetent. En duktig och erfaren chef kan kanske både
”kliva upp på kommandobryggan” och ”simma fram till någon av öar-
na i älven” något som dock inte innebär att han eller hon i alla sam-
manhang kan fatta perfekta beslut som tillfredställer alla intressenter.
Frustrationen kopplar Peter till bilden av chefskompetens. Frustra -
tionen kan uppstå både i vetskapen om att det egna chefsuppdraget
inte genomförs perfekt enligt bilden av den fullkomliga chefen på kom-
mandobryggan och i insikten om att inte heller andra, inte ens högre,
chefer i organisationen är perfekta. 

Det här blev inte mycket till reflektion över något speciellt tema
under vår seminarieserie.

På något sätt har jag ändå bäring på mina egna texter och dom
möten vi haft. Den osäkerhet man kan känna inför utmaningar.
Tänker på vad Rickard sa vid ett möte: Peter och jag har genom
åren deltagit i ett antal utvecklingsprojekt tillsammans. För 6 – 7 år
sedan var vi mycket mer perfekta än vad vi är idag.

Peter avslutar sin text med ovanstående kommentar. I den kopplar han
tillbaka till den diskussion om perfekt som förts under seminarie serien.
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Att en viktig chefskompetens är att kunna se verkligheten just så kom-
plicerad och ständigt föränderlig som den är. Först genom att se  och
undersöka ett problems hela komplexitet kan en enkel och smart
 lösning på problemet hittas. Chefskompetens, enligt Peter, innebär
således att inse att ingenting är perfekt, inte ens det egna ledarskapet. 

Thomas
Thomas frågar i inledningen till sin text ”Men varför återkommer tid
eller bristen på tid som ett allt överskuggande tema oavsett vilket ämne
vi diskuterar”? Lite senare skriver han: ”Redan i ett tidigt skede under
seminarieserien diskuterade vi stress och bristen på tid för reflektion.
Ett antal händelser de senaste åren i mitt yrkesliv ger mig anledning
att göra detsamma.” Därefter beskriver Thomas utvecklingen i ban-
ken de senaste tio åren. Ständiga personalneddragningar har lett till
att ”snabbhet ibland är viktigare än noggrannhet”. Han påpekar ock-
så att alla chefer förutsätts ha ett högt tempo.

/…/ Banken har, som en logisk konsekvens av tidsbrist och perso-
nalneddragningar lagt ner stora ansträngningar för att effektivise-
ra verksamheten. Inom kontorsrörelsen tar detta sig i uttryck i form
av tydliga yrkesroller, befattningsbeskrivningar och tydliga kon-
kreta krav. Just nu bedriver vi till exempel tidsstudier på hur långa
kundmöten våra privatrådgivare har. Kontorscheferna befinner sig
”mitt i sandwichen”, mellan mina och medarbetarnas förväntning-
ar och krav. Kontorschefens roll närmas sig också snabbt en tradi-
tionell försäljningschefsroll, vilket är en stor förändring i yrkesrol-
len relativt hur den såg ut för bara fem år sedan. Och det är natur-
ligtvis just i det gränssnittet som min egen förmåga måste prövas:
Att i samtalet med kontorscheferna skapa en bas för resonemang
kring erfarenhet och ledarskap för att därmed också öva att sätta
min egen kunskap i rörelse.

Thomas beskriver i texten hur effektiviseringarna sker i form av ett
utökat regelverk: ”tydliga yrkesroller, befattningsbeskrivningar och
tydliga konkreta krav”. Han är varken entydigt kritisk till rationalise-
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ringarna eller till effektiviseringsåtgärderna. Tvärtom skriver han i
texten att det nog var nödvändigt: ”Men vi hade kunnat göra på ett
annat sätt.” Thomas menar att det funnits en övertro på styrning via
regler i organisationen. Enbart regler kan inte göra verksamheten
effektivare hur bra de än är. För att effektiviseringsvinsterna ska kun-
na hämtas hem måste organisationens medarbetare bli duktiga på att
tolka och anpassa reglerna till de situationer i vilka de ska användas. 

Många gånger har jag i samtal med medarbetare på utbildningar
tagit upp det dåliga exemplet som något underskattat. Jag menar
att vi oftare än vi tror lär av chefens brister eller tillkortakomman-
den och ser oss själva i en roll där vi agerar tvärtemot. Ett annat
exempel som är mycket vanligt i vår organisation – är det rent imi-
terande. Framgångsrika ledare i en organisation skapar, säkert helt
ofrivilligt, mer eller mindre lyckade kloner av sig själva på mellan-
chefsnivå. Oförmågan hos många att omvandla det från början
naturligtvis goda exemplet till något helt eget blir till ett hinder och
i slutändan dåligt exempel.

I textavsnittet ovan beskriver Thomas ett exempel på skillnaden mel-
lan att kunna en regel och att kunna använda, kunna följa den. Att imi-
tera någons beteende är samma sak som att kunna en regel. Men den
kunskapen är inte användbar i sig. Först genom att omvandla regel-
kunnandet till något eget, först genom att anpassa det till situationen,
uppstår användbar kunskap.  

6.7 Sammanfattning av seminarieserien 
Det här är en beskrivning av seminarieserien i tabellform. För varje
seminarium anges först tidpunkt för genomförandet, tema, antal del-
tagare, impuls- och bakgrundstexter samt diskussionsteman. Därefter
ges i punktform en översikt av seminariediskussionen.
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Seminarie

1 

Tema:

Kunskapssyn

Deltagare:

Nio

Impulstext:

Tyst 
kunnande
och risker
av Bo
Göranzon

Bakgrunds-
text:
Att uppfinna
nya förbindel-
ser av Christer
Hoberg och
Skriva – en
metod för
reflektion av
Maria
Hammarén

Diskussions-
teman:
Yrkeskunnande/
chefers yrkeskun-
nande/olika syn på
yrkeskunnande i 
olika delar av 
organisationen/
snabbhet/eget
ansvar för och egen
möjlighet att driva
förändring.

Översikt av diskussionen: Yrkeskunnande beskrivs som att anpassa organisa-
tionens regelverk till faktiska situationer. Fackkunskap är en del av regelver-
ket. Yrkeskunnandet byggs upp genom erfarenhet. 

Denna syn på yrkeskunnande omfattas inte av alla delar i organisationen
vilket innebär att kunskap om regelverk kan värderas högre än kunskap om att
använda/följa desamma. Dvs. det ovan definierade yrkeskunnandet.

Chefers yrkeskunnande innebär att agera.
Utvecklingsarbetet i banken har under en längre tid styrts av Lean

Management vilket innebär att verksamheten präglas av en ständig tidsbrist.
Seminariedeltagarna har olika uppfattningar både om sin egen möjlighet

och sitt eget ansvar för att driva förändring i organisationen.
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Seminarie

2 

Tema:

Modell och
verklighet

Deltagare:

Nio

Impulstext:

Vykort från
Finistère av
Bodil
Malmsten
och
Regissören
har ordet av
Per-Axel
Branner

Bakgrunds-
text:
Artificiell 
intelligens 
eller
Drömmen 
om det exakta
språket av Bo
Göranzon och
Modell och
verklighet av
Lars Gårding

Diskussions-
teman:
Erfarna chefers
yrkeskunnande
/beslutsfattande
/att använda 
modeller/
förenklingar och
problemlösning/
snabbhetens 
konsekvenser

Översikt av diskussionen: En erfaren chefs yrkeskunnande innebär bl a att
förstå att ingenting i en organisation någonsin fungerar perfekt. Perfekt står
här för helt i enligt med de regelverk som ska styra organisationen.  Såväl styr-
system som medarbetare är i denna mening imperfekta. 

Beslutsfattande: Organisationen kräver att beslutsunderlag bygger på kun-
skap som kan formuleras i regler gärna i form av en kalkyl. Detta leder till två
saker: antingen att beslut fattas med tyst kunskap/känsla men underbyggs med
en kalkyl dvs. beslutsunderlaget stämmer inte med den verkliga grunden till
beslutet, eller att ”fel” beslut fattas eftersom det kan underbyggas med en kalkyl.

Modeller måste tolkas och anpassas till en faktisk situation för att vara
användbara. Att göra det är yrkeskunnande. 

Förenklingar: Att problem förenklas behöver inte vara fel. Men en bra för-
enkling bygger på att frågans komplexitet först undersöks. En del i komplex-
iteten benämns som ”Verkligheten är bara min och bara för en liten stund”.
Dvs. alla olika delar av organisationen ser en fråga från sin synvinkel – och des-
sutom ändras förutsättningarna hela tiden.

Uttrycket ”Att koka i osäkerhetens olja” är återkommande i diskussionen.
Det betyder här att alla frågor varken kan eller bör lösas omedelbart. En del i
chefens yrkeskunnande är att härbärgera den osäkerhet som väntan på beslut
utlöser i organisationen. 

Det finns inte enkla lösningar till alla problem. Vissa problem är så kompli-
cerade att de kräver komplicerade lösningar. Att snabbhet är prioriterat i orga-
nisationen innebär att för enkla lösningar ibland väljs.

Organisationens prioritering av snabbhet har lett till att ”tillräckligt bra”
inte längre räcker då tidspressen är för stor.
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Seminarie

3 

Tema:

Att skapa en
inre bild

Deltagare:

Sex

Impulstext:

Vykort från
Finistère av
Bodil
Malmsten
och
Regissören
har ordet av
Per-Axel
Branner

Bakgrunds-
text:
Litteratur,
reflektion och
kunskapsteori
samt Tyst kun-
skap, arbetsliv
och vetenskap-
lig metod av
Allan Janik.

Översikt av diskussionen: Bilden av regler och regelföljande utvecklas och
nyanseras.  Regler behövs i en organisation. Det är om de följs blint som nega-
tiva effekter uppstår. Återigen beskrivs t ex modeller som användbara, men
endast om de används med omdöme dvs. utifrån ett yrkeskunnande.

I nutida organisationer är såväl själva organisationen som produkterna och
affärerna så komplicerade att det är omöjligt för en chef att ha en överblick.
Alla längtar efter enkelhet och tydlighet men en erfaren chefs yrkeskunnande
består av att veta att det är omöjligt att uppnå. Hos nya och osäkra chefer kan
längtan efter tydlighet dock ta överhanden vilket resulterar i att de tar till sig
regelverk utan att ifrågasätta dem.

Det finns en idealiserad bild av beslutsunderlag och beslutsfattande i orga-
nisationen. En tro att chefer på högre nivåer har överblick och bättre underlag
för att fatta beslut. Att själv bli chef på en högre nivå innebär bl a att inse att så
inte är fallet. 

Bankledning och staber utgår ifrån att verksamheten alltid löper perfekt
och utvecklar t ex IT-system med utgångspunkt i detta. System som därför blir
oanvändbara i den imperfekta verkligheten där undantagen är det normala.

Beslutsfattande bör bygga på erfarenhet och erfarenhet beskrivs som att ha
ett bibliotek av situationer att jämföra den nuvarande situationen med.

Organisationens informationsflöden fungerar inte som det är tänkt. T ex
för inte regioncheferna fram synpunkter från retailrörelsen i koncernledning-
en. Kommunikationen mellan interna enheter och Sparbankerna fungerar
dock. 

Prioriteringen av snabbhet innebär en risk.
Parallellprocesser? Seminariedeltagarna önskar tydlighet och ramar från

koncernledningen samtidigt som en viktig yrkeskompetens för en erfaren chef
definieras som att härbärgera den osäkerhet som uppstår när vissa beslut inte 

Diskussions-
teman:
Yrkeskunnande/oli-
ka syn på yrkeskun-
nande i olika delar
av organisatio-
nen/att använda
modeller/besluts-
fattande/ informa-
tionsflöden/snabb-
hets konsekven-
ser/parallellprocess
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kan eller bör fattas omedelbart. De diskuterar också sitt eget ansvar för föränd-
ringsarbetet i organisationen och menar att de trots närheten till koncernled-
ningen inte påverkar i så stor utsträckning som de borde. Gör också själva
(ibland) samma fel som koncernledningen i den egna verksamheten. De till -
bringar t ex för lite tid ute i verksamheten trots att det är där de menar att de
kan styra organisationen.

Seminarie

4 

Tema:

Erfarenhets -

utbyte

Deltagare:

Sex

Impulstext:

Det indu s t -
riella Sverige:
kunskaps
arvet 
1897 – 2002 
en fotobok av
Martin Fritz,
Peter Gullers
och Maria
Hammarén

Bakgrunds-
text:
Eventyrslust
och risker av
Nicklas Fock

Översikt av diskussionen:Chefens yrkeskunnande beskrivs ännu en gång som
att granska en fråga från olika håll, se dess komplexitet, samt att företräda sin
verksamhet och utifrån sin kunskap säga nej till leveranser. Att arbeta på det-
ta sätt innebär en långsiktighet och kräver mod. 

Seminariediskussionen såväl som diskussionen i andra sammanhang när
organisationens chefer träffas kretsar kring 8 – 10 teman/frågor. Samman -
fattningsvis kan de beskrivas som frågor om ansvarstagande och styrning dvs.
frågor om hur banken ska styras och om hur man ska jobba med människor i
en stor organisation. Detta är antingen frågor som måste lösas eller så är det
frågor som ständigt måste brytas i organisationen då de inte går att lösa på ett
speciellt sätt. Dvs. frågor som inte går att lösa med en regel.

Den frustration som diskussionerna skapar kan bero på att det finns en
konflikt mellan hur styrning fungerar och deltagarnas bild av styrning.

Koncernchefens möjlighet att fatta beslut. Eftersom denna typ av frågor är
så komplexa skulle varje fattat beslut utlösa nya konflikter. 

Prioriteringen av snabhet innebär att möjligheter till erfarenhetsutbyte för-
svinner.

Diskussions-
teman:
Chefers yrkes -
kunnande/ 
beslutsfattande/
snabb hetens 
konsekvenser
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Seminarie

5 

Tema:

Yrkes -
kunnande

Deltagare:

Tre

Impulstext:

Utdrag ur
Den förlora-
de jaguaren
av Harry
Martinsson
och Kungens
rosor av Moa
Martinsson

Bakgrunds-
text:
Tankar om 
tyst kunskap
av Kjell S
Johannessen

Översikt av diskussionen: Tempot i arbetet har rent faktiskt ökat. Med -
arbetarna har mer arbetsuppgifter både i fler låneomsättningar, fler kunder
mm och i en förändrad yrkesroll där ett reaktivt kundbemötande förväntas bli
proaktivt. Om någon medarbetare klagar bemöts de med rådet att prioritera
bättre.

Att IT-system utvecklas för att ersätta medarbetarnas tysta kunskap inne-
bär att en ny kunskapssyn slagit igenom i organisationen. Denna nya kunskaps-
syn innebär också en mekaniserad människosyn. 

Yrkeskunnande definierat som regelföljande kräver trygghet i yrkesrollen
och medför yrkesstolthet. Rädsla ligger bakom ett bokstavligt regeltolkande.

Organisationen beskrivs som otydlig. Otydliga ansvarsområden och färre
hierarkiska nivåer innebär en större otrygghet och en ökad risk att misslyckas.

Regelföljandet måste läras i verksamheten eftersom det handlar om för-
hållningssätt, att inte fastna i förenklingar och fördomar.

Diskussions-
teman:

Högre arbetstem-

po/yrkeskunnande

definierat som

regelföljande kräver

trygghet och med-

för yrkesstolthet /

otydlig organisation

skapar otrygghet/

chefers 

yrkeskunnande/

yrkeskunnande

måste läras i verk-

samheten
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Seminarie

6 

Tema:

Seminarie -
deltagarna
samman-
fattning och
fördjupning
av seminarie-
seriens
teman

Deltagare:

Sex

Impulstext:

Tidigare
seminarie-
protokoll

Bakgrunds-
text:
Ingen

Cecilia: Chefers yrkeskunnande. Yrkeskunnandet består i att kunna förenkla utan
att ta bort förståelsen för att situationen är komplex. Utvecklandet av yrkes-
kunnandet skulle underlättas av en företagskultur som tillåter, eller t o m lyf-
ter fram oenighet. Frågor behöver vridas och vändas, ny kunskap behöver till-
föras och nya perspektiv integreras, innan beslut fattades.

Katarina: Regler och regelföljande. Mål, verksamhetsplaner och budget är hygi-
enfaktorer. Det går att uträtta underverk även utan dem. Det som är kärnan i
yrkeskunnandet är istället att inte fastna i fördomar, i förenklingar, utan att se
omvärlden - kunden, medarbetaren - precis så komplicerad och föränderlig
som den är. Reglerna behövs, men det är inte genom perfekta regler de fantas-
tiska resultaten nås. Fördomar kan beskrivas som regler. Att inte förstå att man
inte förstår hela komplexiteten, att inte se sina egna fördomar, är det största
hindret för att utveckla ett yrkeskunnande.

Maria: Regler och regelföljande. Alla processer styrs av människor. Det innebär
att det inte spelar någon roll hur fulländad själva processen eller beslutsunder-
laget är, så länge det är människor som ska fatta besluten kommer andra saker
alltid att vägas in. Att inse detta kan liknas vid att inse att jultomten inte finns.

Mats: Chefers yrkeskunnande. Mats beskriver chefens yrkeskunnande som att
med regelverket som ram bedriva sin verksamhet. Det innebär bl a att skapa
tydlighet för medarbetarna genom att härbärgera osäkerhet. 

Information och kunskap. Huvudkontoret är befolkat av högutbildade och intel-
ligenta människor som utifrån ett instrumentellt synsätt på verkligheten för

Diskussions-
teman:
Regler och regelföl-
jande/
snabbhet/chefers
yrkeskunnande/Info
rmation och kun-
skap
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söker utveckla perfekta system. Därför fungerar inte systemen som utvecklas
där i verksamheten. 

Peter: Chefens yrkeskunnande. Bilden av chefen med fullständig överblick som
alltid kan fatta de strategiskt riktiga besluten har ersatts av bilden av den totalt
odugliga chefen som varken kan eller vågar fatta beslut. Denna svartvita chefs-
bild stämmer inte men skapar mycket frustration i organisationen. Bilden av
chefer och deras yrkeskunnande behöver nyanseras.

Att en viktig del av chefers yrkeskunnande är att kunna se verkligheten just
så komplicerad och ständigt föränderlig som den är. Först genom att se och
undersöka ett problems hela komplexitet kan en enkel och smart lösning på
problemet hittas. Chefers yrkeskunnande innebär således att inse att ingen-
ting är perfekt, inte ens det egna ledarskapet

Thomas: Regler och regelföljande. Prioritering av snabbhet har lett till en ökad
styrning via regler i organisationen. Arbetet har till vissa delar varit nödvän-
digt men det hade kunnat göras på ett annat sätt så att även regelföljandekun-
skapen hade kunnat utvecklas.

Thomas beskriver sin viktigaste arbetsuppgift som chef som att skapa
utrymme för samtal med sina medarbetare och på så sätt utveckla regelföljan-
det i organisationen.

lotta snickare: 6 | Tio chefers samtal om sitt yrkeskunnande
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Det här är det första av avhandlingens fyra analyskapitel. Som tidiga-
re sagts är avhandlingens syfte att beskriva och förstå chefers yrkes-
kunnande för att därigenom utveckla kunskap om chefers arbete. Med
chefer menas de av organisationens ledare som är formellt utsedda och
har ett medarbetar- och verksamhetsansvar. Med yrkeskunnande
menas det chefer gör i sin vardag i sitt arbete som chefer och den kom-
petens de behöver för att göra detta. I föregående kapitel beskrivs
avhandlingens empiri. Den är insamlad med dialogseminariemetoden
och består av tio chefers berättelser och samtal om sitt yrkeskunnan-
de. I det här kapitlet analyseras empirin med utgångspunkt i den forsk-
ning om yrkeskunnande som har utvecklats inom forskningsområdet
Yrkeskunnande och Teknologi. Forskningen beskrivs närmare i kapi-
tel två ”Yrkeskunnande och Teknologi”. I det kapitlet redogörs också
för hur yrkeskunnande inom forskningsområdet studerats som regel-
följande beteende inom en praxis. Studierna har undersökt vitt skilda
yrkesgrupper som till exempel vårdarbetare, IT-konsulter och process-
operatörer (se Alsterdal, 2001; Hammarén, 1999; Perby, 1995). Chefer
har däremot inte tidigare undersökts. Att beskriva yrkeskunnande som
regelföljande innebär att det inte fullt ut går att formulera i regler då
en regel inte säger någonting om hur den ska följas. Om följandet av
en regel ska beskrivas i regler måste följandet av dessa sedan i sin tur
beskrivas i nya regler och så vidare i all oändlighet (Johannessen, 1999).
Yrkeskunnande som regelföljande innebär att handla utifrån ett eget
omdöme i föränderliga situationer som måste bedömas utifrån varje
enskilt fall och dess aktuella omständigheter. Jag kommer i min analys
av chefers yrkeskunnande i det här kapitlet att utgå från forskningsfrå-
gan: Hur kan chefernas beskrivningar av sitt arbete tolkas i termer av
regler och regelföljande?
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7.1 Chefer måste vara snabba

”…. vi sitter alla runt det här bordet för att vi är snabba.” 
Thomas 14:1

7.1.1 Prioritering av snabbhet
Det som först blir synlig i mitt material är att en chef ska vara snabb.
Snabbhet är ett ständigt återkommande tema i seminariediskussioner-
na. Att detta så ofta diskuteras är något som både förvånar och frustre-
rar cheferna vilket visas av repliker som: ”Vilket behov vi hade av att
prata om snabbhet och tempo [vid föregående seminarium min anm.].
Undrar om vi kommer att fortsätta med det eller plocka upp andra
intressanta teman?” (1:2). 

Snabbhet diskuteras från många olika utgångspunkter och i många
olika sammanhang. Cheferna menar till exempel att snabbhet är ett
samhällsfenomen. Thomas (13:1) uttrycker det som att: ”Det är synd
om dem som inte är snabba, utrymmet för dem blir mindre och
mindre. De som är långsamma ska bort, snabbhet premieras. Hellre
fort men fel än långsamt men rätt.” Men det är inte snabbhet som
samhällsfenomen som återkommer i samtalen. Det som ständigt dis-
kuteras är istället att snabbheten är så högt prioriterad i den egna orga-
nisationen att den går före allt annat. Ofta börjar samtalet med något
annat för att sedan avslutas med vilka konsekvenser prioriteringen av
snabbhet får för just den frågan. I dessa diskussioner är cheferna ofta
kritiska. De säger att anledningen till att frågan de pratar om är svår
eller till och med omöjlig att lösa är att allt måste gå så fort (se t ex
Thomas, 6:4).

Cheferna beskriver till exempel hur prioriteringen av snabbhet
påverkar beslutsprocessen. De är eniga om att alla frågor inte går att
lösa snabbt. Vissa frågor måste tänkas igenom ordentligt innan ett
beslut fattas annars är risken stor att det snabba beslutet också blir ett
felaktigt beslut. Katarina (13:3) uttrycker det som: ”Att prestera opti-
malt kräver långa tankar” och Thomas (22:2) menar att: ”Behovet
av förenklingar tycks öka i takt med att problemen att lösa ökar i
komplexitet. Kanske vi skulle må bra av att någon gång i stället
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säga: ”Jag förstår inte det här. Att komma fram till en bra lösning
tar tid. Låt oss ta oss den tiden. Endast det bästa är gott nog”.
Varken Katarina eller Thomas anser dock att besluten får ta den tid
som hanterandet av komplexa problem kräver. 

Cheferna beskriver också hur kraven på snabbhet innebär att de
ständigt går omkring med en känsla av otillräcklighet och av att tving-
as leverera med bristande kvalitet. Mats (12:1) uttrycker det som att
det inte finns tid att göra saker ordentligt, ”så att tanken hinner stel-
na och ta slutlig form”, eftersom allt skall gå så fort och fortsätter
”Och sen skall organisationen slimmas till dess benen sticker ut.
Ingenstans får  minsta slack finnas. Ingenstans får tid för reflektion
och lärande vara det naturliga”. Maria (6:2) menar att tempot nu är
så högt att kvaliteten inte längre är tillräcklig. Vissa saker måste fak-
tiskt göras bättre. Tidsschema är så pressat ”att det vi har möjlighet
att göra trots att vi tänjer på våra resurser till det yttersta inte duger
längre”. Katarina (6:2) tar mängden av projekt som exempel. Istället
för att som nu göra femtio projekt borde de göra fem och verkligen
jobba med dem. ”Det skulle höja kvaliteten i banken oerhört”, säger
hon. Cheferna påpekar också flera gånger att kraven på snabbhet inte
är en chimär, tempot i organisationen har verkligen ökat. Peter (1:5)
säger: ”Vi har t ex 5 gånger så många Spintab-omsättningar i dag
som för 10 år sedan och om 5 år har vi dubbelt så många som idag.” 

I beskrivningen av organisationen som ständigt fokuserad på
snabbhet framstår som självklart att snabbhet även är en del i chefens
yrkeskunnande. En förutsättning både för att få en chefstjänst och att
 kunna arbeta som chef i en organisation som prioriterar snabbhet är
att vara snabb. Det uttrycks sällan explicit men framkommer tydligt
framför allt i diskussionerna om snabbhetens effekter. Cheferna menar
också att snabbhet är något som är utmärkande för dem som indivi-
der. De tycker om att arbeta mycket och fort. När de kritiserar priori-
teringen av snabbhet är de noga med att säga att de har förståelse för
att organisationen behöver utvecklas och effektiviseras och att
 rationaliseringarna som genomförts varit nödvändiga och till stora
delar också fungerat bra. Men, menar cheferna, det finns en gräns för
hur snabb en organisation kan bli utan att det får för stora negativa
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effekter på såväl kvalitet som effektivitet och den gränsen är både nådd
och i flera fall överskriden (se t ex Thomas, 14:1, 6; Maria, 22:2). 

Diskussionen om snabbhet kan sammanfattas med att cheferna
upplever att organisationen prioriterar snabbhet och att detta präglar
deras arbete. 

7.1.2 Varför gör vi inte revolution
Men om cheferna är eniga i beskrivningen av snabbhetens konse -
kvenser i organisationen är de inte lika eniga i om prioriteringen av
snabbhet går att hejda. Katarina (13:3) skriver: ”Tänk om vi vågade.
Tänk om vi vågade hålla andan, att ge varandra och arbetsuppgif-
ten tid. Tänk om vi vågade vänta in riktigt uthålliga resultat. Tänk
om vi vågade sakta ned i tillit till att resultaten långt övergår dagens
framkrystade  kortsiktiga lösningar.” Katarina använder genom -
gående ordet våga när hon talar om att arbeta i ett lugnare tempo. Att
sakta ner för att genom det få ett för organisationen bättre resultat är
något som kräver mod, menar hon.

Samtalen om snabbhet präglas av stark frustration. Jag tolkar
 frustrationen som delvis kopplad till chefernas beskrivning av sig  själ-
va som snabba. De konsekvenser de menar att snabbheten för med sig
kan inte lösas på det sätt cheferna förutsätts och är vana vid att lösa
problem, genom att öka sin arbetsinsats i tempo eller volym. Istället
menar de att lösningen är att säga nej, antingen till att utföra vissa
uppgifter eller till att leverera resultatet på den begärda tiden. Att säga
nej beskrivs dock som svårt, som något som kräver mod.  Dels säger
cheferna att utvecklingen har gått för långt och därför är omöjlig att
stoppa, dels säger de att det är svårt att som individ säga nej. Det sena-
re eftersom det finns andra som är villiga att ta över vilket innebär att
den enskilda chef som säger nej genom detta sätter sin karriär på spel.
Detta innebär att det enda de kan göra är att ta ansvar för sig själva (se
t ex Thomas, Mats, Maria, Arne, Rickard, 13:1 till 15:1).

I den här diskussionen är cheferna dock inte överens. Eva (14:1)
uttrycker tydligast en annan ståndpunkt genom att säga: ”Alternativet
är ju då att göra revolution. Vi slutar nu. Om tillräckligt många gör
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det förändras det.” Christina (14:1) och Cecilia (15:1) håller med och
menar att det är farligt att tro att man inte kan göra något.

I diskussionen om snabbhet tydliggörs att cheferna inte bara för-
väntas vara snabba i meningen av att ha hög arbetskapacitet och på
kort tid kunna leverera mycket. Snabbhet innebär också att aldrig säga
nej till uppdrag utan att snabbt leverera oavsett vad som begärs. I
snabbheten ingår således att aldrig säga nej till, eller ifrågasätta, leve-
ranser. ”Nej det hinner jag inte” eller ”Nej det har vi inte resurser till”
är två omöjliga repliker. Den ideala chefen är inte bara snabb med att
leverera utan säger också alltid ja till leveranser (Mats, Christina,
Thomas, Eva, Maria, Rickard, Cecilia, Rickard, Arne, 14:1 och framåt).

Att ständigt säga ja innebär dock att cheferna ger avkall på sin egen
kompetens. De vet att tempot blir ohållbart och att leveranserna inte
”duger längre”. Organisationen skulle vinna på att fördjupa sig i och
satsa på några frågor istället för att försöka göra allt och då med otill-
fredsställande resultat (se tex Katarina, 6:2; Maria, 22:2). Att tvingas
säga ja utan möjlighet att ifrågasätta eller komma med andra förslag,
det vill säga att göra något de vet är fel eller inte kommer att kunna
leverera med tillfredställande kvalitet, skapar stor otillfredsställelse.
När Mats (13:1) beskriver hur det ”egentligen” är att vara chef talar
han också om hur att alltid behöva lösa uppgifter under tidspress inne-
bär en ständig känsla av otillräcklighet. 

En fråga som gång på gång återkommer under diskussionerna är
varför cheferna väljer att leverera istället för att säga nej. Evas uttryck
”att göra revolution” är ett betydelsebärande begrepp som åter kom-
mer vid flera tillfällen. Detta tema samt chefsgruppens olika uppfatt-
ningar om organisationens prioritering av snabbhet kan hejdas eller
inte kommer att diskuteras vidare i kapitel 10.

7.1.3 Snabbheten innebär mer regler
Cheferna uttrycker inte explicit att snabbhet är en del i chefers yrkes-
kunnande. Jag tolkar det som att det är så självklart att en chef för att
göra karriär måste vara snabb och ha hög leveranskapacitet att det inte
ens behöver nämnas. Diskussionerna om snabbhet handlar istället om
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de effekter prioriteringen av densamma får för organisationen. Thomas
väljer att ta upp temat snabbhet i sin text till det sjätte seminariet:
”Men varför återkommer tid eller bristen på tid som ett allt över-
skuggande tema oavsett vilket ämne vi diskuterar?” undrar han och
besvarar själv frågan genom att beskriva utvecklingen i banken de
senaste tio åren: ”Banken har, som en logisk konsekvens av tids-
brist och personalneddragningar lagt ner stora ansträngningar för
att effektivisera verksamheten. Inom kontorsrörelsen tar detta sig
uttryck i form av tydliga yrkesroller, befattningsbeskrivningar och
tydliga konkreta krav. Just nu bedriver vi till exempel tidsstudier
på hur långa kundmöten våra privatrådgivare har.” Thomas är inte
alls entydigt kritisk till effektiviseringen. Tvärtom menar han att den
nog varit nödvändig. Däremot är han starkt kritisk till sättet den
genomförts på och menar att det finns en övertro på  styrning via ruti-
ner, processer och IT-system. Att detaljreglera  verksamheten för att
därigenom öka kapaciteten är enligt Thomas den bärande strategin.
Thomas är inte ensam om att beskriva hur foku seringen på snabbhet
inneburit en ökning av regelverken i organisationen. Cheferna är över-
ens om att organisationens rationaliseringsarbete utmärkts av just det-
ta eftersom en utgångspunkt varit att  effektiviteten och produktivite-
ten ökar om alla medarbetare hanterar sina arbetsuppgifter på ett i
förväg bestämt idealt sätt. Arbetet med att göra organisationen snab-
bare har därför framför allt fokuserats på att utveckla regelverk för hur
olika arbetsuppgifter ska utföras (se tex Peter 4:3; Maria 6:3; Cecilia
9:3). 

I fortsättningen av detta kapitel kommer jag att lämna diskussio-
nen om snabbhet som en del i chefers yrkeskunnande och istället
undersöka hur en av snabbhetens effekter, ökad styrning genom regler,
påverkar yrkeskunnandet i organisationen. Jag har valt att använda
begreppet regler för alla typer av skriftliga eller på andra sätt formali-
serade regleringar av hur arbetsuppgifter ska utföras. Det innebär att
alla regelverk, policys, rutiner och manualer såväl IT-baserade som
manuella ryms under begreppet. Några exempel är IT-baserade   ruti-
ner för kreditbedömningar och kundmöten, kreditpolicys, informa-
tionssystem, säljmanualer samt olika typer av säljutbildningar.
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7.2 Att följa regler

7.2.1 Vad är en regel?
Alla regler i en organisation, oavsett om de är IT-baserade eller inte,
kan beskrivas som en formalisering och strukturering av återkomman-
de arbetsmoment. Att utveckla en regel innebär att beskriva och struk-
turera ett idealt händelseförlopp steg för steg. Det innebär att regler
endast kan utvecklas för sådana saker i en organisation som görs på
samma sätt gång på gång. Det går inte att utveckla regler för enstaka
händelser eller för arbetsmoment som inte kan förutses. Det går inte
heller att utveckla regler för händelser som ska bedömas och hanteras
utifrån sitt sammanhang. Att en regel bara kan utformas för att hantera
händelser som den som utarbetar regeln kan föreställa sig innebär ock-
så att det inte går att lösa nya eller oväntade problem med en regel.
Regeln måste med nödvändighet bygga på hanteringen av kända
 problem och kända lösningar. Det är också oftast när något oväntat
inträffar som regelns otillräcklighet blir tydlig. Sammanfattningsvis
kan regler hantera återkommande arbetsmoment som inte behöver
bedömas utifrån sitt sammanhang. Däremot kan regler varken han -
tera nya problem eller händelser som regelns skapare inte kunnat för-
utse (Backlund, 2006; Fock, 2004; Havemose, 2006; Hoberg, 2006).

När cheferna samtalar om olika typer av yrkeskunnande inom
finansbranschen vänder de sig mot synen på bankarbete som bestående
av återkommande arbetsmoment som går att förutse. Deras beskriv-
ningar kan istället sammanfattas som att utveckla och sälja alltifrån
enkla till komplexa produkter till kunder. Denna beskrivning gäller
inte bara för arbetet direkt mot privat eller företagskunder i bankens
kontorsrörelse utan lika mycket för arbetet på bankens interna enhe-
ter som Swedbank Markets eller Robur. Även där sker arbete direkt
mot kunder i form av större företag eller institutioner. Men också
utvecklingen och förvaltningen av finansiella produkter kan beskrivas
som ett kundorienterat arbete trots att det är i kontorsrörelsen direkt-
kontakten med kunden sker. Att arbetet beskrivs på detta sätt står inte
i motsats till att det består av återkommande arbetsmoment.
Skillnaden ligger i att cheferna menar att alla arbetsmoment måste
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bedömas och hanteras utifrån sitt sammanhang. Med exempel från oli-
ka typer av kundmöten beskrivs hur kunder är människor som vill,
kan och önskar olika saker. Det innebär att varje kundmöte, inom de
återkommande arbetsmomentens ram, även innehåller enstaka eller
oväntade händelser. Dessa händelser går inte att hantera genom regel-
verk utan måste hanteras genom de enskilda medarbetarnas bedömning
av situationen (se t ex Peter 4:2, 3:3; Katarina, 12:3, 6; Thomas, 7:5). 

7.2.2 Regler behövs men är de för detaljerade döljer de mer än de visar
Cheferna menar inte att alla regler är felaktiga eller onödiga. Tvärtom
säger de att regler behövs; att allt inte kan regleras i en regel innebär
inte att ingenting kan det. Såväl verksamheter som projekt behöver
tydliga ramar i form av till exempel budget och rapporteringsrutiner.
Det är mängden av regler, att fel saker styrs, de vänder sig emot (se t
ex Peter, 4:3; Cecilia, 9:3). 

Jag tolkar diskussionen som att cheferna menar att den optimala
effektiviteten uppstår i balansgången mellan fasta ramar och öppen-
het. Det vill säga en styrning av allt som är möjligt att styra parad med
en öppenhet för förändringar och oförutsedda händelser.  Detta då en
tydlighet i ramar för verksamheten ökar medarbetarnas möjlighet att
kunna använda sitt yrkeskunnande, medan en detaljstyrning omöjlig-
gör detsamma. 

Cheferna beskriver också hur de regler som utvecklas ofta är för
komplicerade för att kunna användas. Peter (3:3) säger till exempel att
varje del som utvecklas i och för sig kan vara bra men att de samman-
tagna regelverken blir oanvändbara i arbetsvardagen. Även Mats (6)
kommenterar hur regelverken blir för komplicerade för att kunna
användas och menar att det beror på att de försöker täcka in för många
olika saker. Han säger att en regel aldrig kan ersätta omdömet hos dem
som ska använda den oavsett hur detaljerad och perfekt den är. Men
strävan efter att bygga en regel som ska täcka in alla olika situationer
och behov, som ska göra momentet av medarbetarbedömning överflö-
digt, resulterar i så krångliga system att de blir omöjliga att använda.
Lösningen är i stället, enligt Mats, att bygga enklare system och utveck-
la omdömet hos organisationens medarbetare.
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Chefernas uppfattning om att för mycket och för komplicerade
regler kan ge negativa effekter för verksamheten får stöd i studier av
yrkeskunnande. Ett perfekt utformat regelverk som följs till punkt och
pricka kan innebära att den effektivitet som är målet med införandet
av regelverket istället blir ineffektivitet eftersom medarbetarnas yrkes-
kunnande varken kan utvecklas eller användas i alltför reglerade verk-
samheter (Backlund, 2006; Hoberg 2006; Sjunnesson, 2007). En över-
driven tro på att en verksamhet kan styras med hjälp av regler kan allt-
så få motsatt effekt. Ju mer verksamheten detaljstyrs, ju svårare upp-
levs regelverken att använda och desto mindre används de. Samma sak
kan beskrivas som att ju mer detaljerade regelverken blir desto mer
minskar innehållet i dem. Det innebär att en verksamhet som ter sig
tydligt formulerad i själva verket kan vara oklar till såväl innehåll som
mål eftersom en myckenhet av detaljer skymmer det grundläggande,
det som är mest viktigt (Mouwitz, 2006). 

7.2.3 Regelföljande
Chefernas diskussion om regler, dess användningsområden och
begränsningar, menar jag kan sammanfattas och konkretiseras i
begreppen regler och regelföljande så som dessa används inom forsk-
ningsområdet Yrkeskunnande och Teknologi. I kapitel två diskuteras
såväl begreppens teoretiska grund som de tidiga empiriska studier
inom forskningsområdet varur de vuxit fram. I det följande avsnittet
kommer jag att redogöra för hur chefernas diskussion av regler genom
användning av begreppen kan förstås och kvalificeras som en beskriv-
ning av yrkeskunnande. 

Cheferna uttrycker tydligt att de inte anser att alla delar i ett yrkes-
kunnande kan formaliseras i regelverk. Regler behövs men Eva (6:1,
9:1) säger till exempel att banken inte tror att det fungerar utan regel-
verk och fortsätter; ”Det är ett kulturfenomen tror jag. I vårt sam-
hälle har vi en övertro på att det går att hitta en struktur, att det
går att förhindra katastrofer eller i alla fall förutse dem.” Arne (11:1)
menar att det finns en tro ”på att det går att utveckla säljförmåga
genom manualer” och beskriver hur en av hans unga banksäljare sa:
”Jag använder exakt samma ord som Elsa, jag säger precis samma
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saker. Hon får alltid avslut på sina affärer medan mina kunder säger
att de ska återkomma men det gör de ju inte.” 

När cheferna beskriver sin egen syn på medarbetarnas yrkeskun-
nande har de tydligt en annan utgångspunkt än att detta skulle kunna
regleras fullt ut i regler. Eva (18:1) säger om yrkesrollen fondförvalta-
re: ”Samtidigt är förvaltningsrollen helt beroende av erfarenhet; ing-
en kan studera till att bli en duktig förvaltare och får som nyutexami-
nerad aldrig ett eget förvaltningsansvar. /…/ Det finns dessutom  sto-
ra skillnader mellan förvaltare, en del lyckas bra och andra lyckas mind-
re bra. Man kan tala om en talang för förvaltning. Talang är givetvis
svårdefinierad, men har troligen att göra med hur individen tolkar
information, lär av erfarenheter, kan se mönster etc. /…/ En förval -
tare uppmanas genom avkastningsanalys att analysera vilka beslut som
var lyckosamma och vilka som inte var lyckosamma. Däremot tror jag
att frågan sällan ställs som varför ett visst beslut var lyckosamt. Vad
var det som gjorde att jag, givet den information och de beslutsunder-
lag jag hade till mitt förfogande, fattade ett visst beslut när många i
min omgivning kom till helt andra slutsatser? Drog jag en parallell till
en liknande händelse, la jag större vikt vid vissa faktorer än de flesta
andra, såg jag ett mönster som andra inte såg etc?” 

Cecilia (24:1, 8:2) beskriver hur bankens kreditpolicy inte kan
användas av någon som inte har erfarenhet från kreditområdet: ”En
tydlig policy/instruktion kan jag (som kreditchef min anm.) inte
slaviskt följa. Det handlar om erfarenhet och omdöme och inte
minst mod. Hur har jag, om än på intet sätt fulländat, lyckats till-
skansa mig detta? Många års yrkesverksamt liv, fått möjlighet att
utsätta mig för många olika situationer, företag, yrkesroller. Har
haft chefer som givit stort mått av eget ansvar. Misslyckanden och
succéer blandat med halvbra resultat. Ett eget intresse att utveck-
las och många egna tankar. En mer strukturerad form av uppfölj-
ning, reflektion och dialog kring vad som gjorts bra eller dåligt
hade säkert kunnat snabba på processen och varit givande för andra
än mig själv.” 

Arne (7:3) beskriver erfarenhet som det bibliotek av situationer ”en
erfaren medarbetare har exklusiv rätt till”. Jag vill använda den bil-
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den för att konkretisera Cecilias uttalande att kreditpolicyn inte kan
användas utan erfarenhet. Det som behövs för att förstå och kunna
tolka, använda, policyn är ett inre bibliotek av exempel på kunder som
fått lån, av kunder som inte fått lån, och vad som har hänt med dem
efter besluten. Det innebär att policyn inte kan användas i en konkret
situation utan att kopplas till andra konkreta situationer. Det Cecilia
talar om är inte exempel i form av, av någon annan definierade, typ-
kunder utan verkliga kundärenden som antingen är lika eller olika det
nuvarande. Det går enligt Cecilia inte att förstå kreditpolicyn i sig.
Förståelsen förutsätter hanteringen av exempel. Först när policyn
används för att hantera konkreta situationer kan den förstås och det är
också först då den enskilda medarbetaren kan visa att han eller hon
har förstått den.

Forskningsområdet Yrkeskunnande och Teknologis syn på yrkes-
kunnande kan sägas ta sin utgångspunkt i Wittgensteins beskrivning
av hur all kunskap inte kan beskrivas med hjälp av regler då en regel
inte säger någonting om hur den ska följas. Om följandet av en regel
ska beskrivas i regler måste följandet av dessa sedan i sin tur beskrivas
i nya regler och så vidare i all oändlighet. All typ av kunskap som ett
yrkeskunnande innehåller kan inte heller beskrivas med hjälp av regler
utan konstrueras istället kontinuerligt i ett samspel mellan den skick-
liga yrkesutövaren omvärlden(se t ex Johannessen 1994, 1999, 2007;
Wittgenstein 1953/1996).

Den kunskap som inte kan beskrivas med hjälp av regler, regelföl-
jandet, lärs via mönsterexempel i en praxis. Exempel är grunden i läran-
det. Det är via de enskilda exemplen vår förståelse byggs upp och det är
genom exempel vi inövas i de traditioner som styr vårt handlande. För
att kunna agera i en viss specifik situation krävs tillgång till ett antal
exempel från andra liknande situationer mot vilka den aktuella situa-
tionen kan jämföras och slutsatser om lämpligt handlande kan dras. Att
kunna reglerna för handlandet är inte tillräckligt, det är först genom
exempel vi kan förstå hur vi ska handla i en specifik situation. När
Wittgenstein skriver att regler inte förslår ”till att fastställa en praxis,
utan man behöver också exempel” pekar han på de konkreta exemplens
betydelse vid inlärning (Hammarén, 1999; Nordenstam, 2005).
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Kunnande är således att känna igen likartade situationer och utifrån
dem kunna bedöma hur den nuvarande situationen ska hanteras. Det
innebär att kunna ge exempel, se analogier och bedöma gränsfall av
regelns användning. Att jämföra en situation med andra situationer
behöver inte innebära att situationerna ska hanteras på samma sätt utan
kan lika gärna innebära att de ska hanteras olika. Regelföljande innebär
med ovanstående definition även att se när regeln inte täcker situatio-
nen och regelföljandet innebär att bryta mot regeln det vill säga att
bedöma gränsfall av regelns användning. Ett regelföljande är inte god-
tyckligt utan måste utvecklas i samspel med andra. Det innebär inte att
regelföljande inte kan innebära att bryta mot regeln. Men det innebär
att även brytandet sker i samspel med andra där dessa kan påverka och
ingripa. Regelföljandekunskapen, benämns ofta som tyst kunskap.
Detta är ett missvisande begrepp då all tyst kunskap inte är tyst i den
meningen att den inte går att prata om. Den tysta kunskapen kan dels
beskrivas i exempel, metaforer eller liknelser, dels uttryckas i handling
och då diskuteras i och utifrån den praxis i vilken handlandet sker. Tyst
kunskap kan därför mer exakt beskrivas som kunskap som inte kan
uttryckas explicita regler (se t ex Hammarén, 1999; Johannessen, 1994,
1999, 2007; Nordenstam, 2005; Wittgenstein 1953/1996).

Chefernas beskrivningar av yrkeskunnande kan sammanfattas i
begreppen regler och regelföljande där yrkeskunnandet innebär att
utifrån ett av reflekterad erfarenhet utvecklat omdöme tolka och där-
efter agera i en konkret situation. Det medför att vare sig de själva eller
deras medarbetare kan bli skickliga yrkesutövare genom att lära sig de
regler i form av regelverk, policys, rutiner och manualer såväl IT-base-
rade som manuella som styr verksamheten. Yrkeskunnandet byggs
istället upp genom reflektion över exempel. Användningen av regler
är regellös.

7.3 Modell och verklighet

7.3.1 Att översätta verkligheten till ett exakt språk
Eva (22:2): Det krävs ett hantverk för att använda sig av modeller och
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att väga samman en mängd faktorer inför ett beslut. Trots det finns det
människor som sätter blind tilltro till modeller, som tror sig kunna hitta
en svart låda som kan ersätta den mänskliga förmågan att dra egna slut-
satser. Vi har säkert alla stött på sådana människor.

/…/ En människa som sätter blind tilltro till modeller, som tror allt
han läser eller hon hör, är en lättmanipulerad människa och kan därmed i
värsta fall vara en farlig människa.

Diskussionen om regler och regelföljande kan ytterligare förtydligas i
ett annat seminarietema; modeller och dess förhållande till verklig -
heten. Eva beskriver i sin text till det andra seminariet den finansiella
världen som fylld av modeller. Men det spelar ingen roll om det är
matematiska modeller eller nationalekonomiska modeller, de har alla
det gemensamt att de inte kan förutsäga verkligheten, menar hon. Det
här innebär dock inte att modeller är oanvändbara, tvärtom kan de
bidra med intressant information. Men eftersom modellerna har som
inbyggd begränsning att de inte kan hantera verklighetens komplexi -
tet, måste informationen alltid tolkas i ett sammanhang. En modell
kan aldrig ge en så fullständig kunskap att det går att fatta ett beslut
enbart baserat på modellen men den kan vara en del av beslutsunder-
laget om den som fattar beslutet har erfarenhet och kunskap nog att
tolka den information som modellen ger. Eva diskuterar inte om
modeller behövs, eller vilka modeller som är felaktiga, utan förmågan
att kunna använda de modeller som finns i och på olika sätt styr verk-
samheten.  Hon menar att det finns en överdriven tro på resultat fram-
räknade med modeller i organisationen och att detta är ett riskbeteen-
de som måste uppmärksammas (Eva, 22:2).

Diskussionen ovan kan fördjupas med utgångspunkt i forskning om
yrkeskunnande. Eva skriver att modellerna inte säger något i sig själ-
va, att resultat får sin mening först när de tolkas i ett sammanhang.
Johannesen (1994) menar att Wittgenstein i sin analys av kunskapsbe-
greppet visar samma sak med exemplet språk. Det går inte att lära sig
ett språk genom att bara läsa in dess glosor och grammatik. Dels för-
utsätter språkinlärningen en redan existerande förståelse av vad språk
är och hur det ska användas dels är orden sammanvävda med hand-
lingar och går att förstå endast i samband med handlingarna till exem-
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pel eftersom ett och samma uttryck betyder olika saker i olika situatio-
ner. Språket får således sin fulla betydelse först tillsammans med hand-
lingarna. 

I matematiska modeller används matematiska tecken, ett matema-
tiskt språk, och på samma sätt som ord får sin fulla betydelse enbart i
en praxis det vill säga när de används i en handlingsgemenskap måste
de matematiska tecknen tolkas i ett sammanhang. Lika lite som språ-
ket kan avbilda verkligheten exakt kan den matematiska modellen göra
det. Språket översätter verkligheten och därför måste orden tolkas i en
praxis. Att använda en modell innebär att översätta vissa delar av verk-
ligheten till matematiska tecken. Den översättningsprocessen innebär
med nödvändighet både en förenkling och ett urval. Vissa aspekter tas
med och andra tas bort, vissa ges mer tyngd och andra tonas ned, allt
för att modellen ska gå att använda. De matematiska tecknen kan lika
lite som språket beskriva verkligheten i all dess komplexitet och därför
måste dess resultat tolkas i ett sammanhang. Modellen är ingen avbild-
ning av verkligheten – och är inte heller tänkt som en sådan. Den får
sin mening först genom att den används, den har alltid en beställare
och alltid en eller flera frågor som den ska besvara. En matematisk
modell kan bara hantera den kunskap som går att formulera i en regel.
Det innebär att regelföljandekunskapen, den tysta kunskapen, lämnas
utanför modellen om denna inte används i en praxis (se t ex
Hammarén, 1999; Mouwitz, 2006; Johannessen, 1994; Wittgenstein,
1953/1996).

Mouwitz (2006) beskriver i avhandlingen Matematik och bild-
ning hur användande av matematiska modeller inom naturveten -
skapen innebär att verkligheten görs om för att passa modellens krav
på perfektion. Till exempel utgår den matematiska modell som
används för att räkna ut med vilken hastighet ett föremål faller från att
föremålet faller i vakuum. Det innebär att föremålet alltid faller på
samma sätt eftersom de faktorer som kan påverka förloppet, som luft-
motståndet och föremålets form, inte tas med i beräkningen. Om vi
behöver veta ett föremåls verkliga fallhastighet måste vi tolka model-
lens resultat vilket innebär att återföra de faktorer som tagits bort vid
beräkningen.

238

lotta snickare: 7 | Regler och regelföljande

Lotta Snickares avhandling_tryckversion_Nya Johan  2012-05-08  08.45  Sida 238



I fysiken faller en sten alltid enligt samma lag men i ekonomin sätts
de eventuella lagarna ur spel genom mänskliga ingrepp, politiska
beslut och annat. 

Wallin, 1993 i Mouwitz, 2006 s 239

När en matematisk modell används inom finansverksamhet flyttas den
från naturvetenskapen till samhällsvetenskapen vilket innebär att de
faktorer som kan påverka resultatet är betydligt fler och svårare att
 förutse. Det handlar inte längre om luftmotstånd utan om ”mänskliga
ingrepp, politiska beslut och annat.” Detta innebär att det är svårare
att tolka en modells resultat inom samhällsvetenskapen då det är
betydligt fler och osäkrare faktorer som måste återföras (Bergendahl,
2003; Mouwitz, 2006).

Göranzon (1990) menar att synen på yrkeskunnande i en organisa-
tion synliggörs i samband med utveckling och användning av en
 matematisk modell eftersom den matematiska modellen bygger på en
positivistisk kunskapssyn; en vetenskapshistorisk dröm om det exakta
språket. Datorns ettor och nollor är ett exakt språk. Det vi gör när vi
utvecklar en matematisk modell är att försöka översätta verkligheten
till ett exakt språk.

Kritiken mot det överdrivna användandet av matematiska model-
ler som förs fram av cheferna kan således med utgångspunkt i forsk-
ning om yrkeskunnande tolkas som ännu ett uttryck för en syn på
yrkeskunnande som något som inte fullt ut kan göras explicit eller
effektiviseras genom att struktureras i regler. 

7.3.2 Modellen som metafor
Men verklighetens förenkling till ett rationellt exakt språk är inte det
enda som händer vid användandet av en modell, menar Mouwitz.
Genom att använda en metafor som ”Att skriva är som att vada i
 gyttja” översätts skriva med att vada i gyttja. Det förstärker inte bara
tyngden i det som sägs utan innebär också en associativ överföring av
egenskaper från det objekt som används i metaforen ”vada i gyttja”
till det objekt som ska förklaras ”att skriva”. I det här exemplet inne-
bär det bilden av hur varje moment som utförs i skrivandet är som att
ta ett steg i gyttjan. Det är tungt, kletigt och obehagligt. Alla som någon
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gång vadat i gyttja vet att för varje steg som tas blir det tyngre efter-
som gyttjan fastnar på fötter och ben och vi sjunker allt djupare. Valet
av den metaforen talar därför också om att skrivandet känns tyngre
och tyngre och att något slut inte är i sikte. Bilden blir helt annor  lun-
da med en annan metafor, till exempel att skrivandet går som en dans.
Då förs istället egenskaper som lätt, utan ansträngning, roligt och
inspirerande över från dans till skrivandet. Styrkan i metaforen varie-
rar med hur väl vi redan tycker att egenskaperna som flyttas över
stämmer (Mouwitz, 2006).

Mouwitz (2006) menar att samma sak sker vid användandet av
matematiska modeller. I en matematisk modell översätts verkligheten
till matematiska tecken. Det innebär att verkligheten dels får matema-
tikens kännetecken av exakthet och objektivitet dels att vi förutsätter
att verkligheten går att kalkylera. ”Vi tar med oss föreställningen att
det ska gå att kalkylera med modellen trots att A, B och C inte längre
är matematiska begrepp utan har ersatts av verklighet.”(Mouwitz,
2006 s 234).

Ett exempel på hur användandet av en matematisk modell föränd-
rar en samhällspolitisk fråga om utbyggnad för biltrafik kontra utbygg-
nad av kollektivtrafik till en exakt och objektiv vetenskap är beräk-
ningarna av vinsterna med respektive investering. 

I båda fallen används samma matematiska modell. Den förväntade
tidsbesparingen som investeringen skulle innebära multipliceras med
det antal som förväntas använda den samt med de förväntade använ-
darnas uppskattade timlön. En kalkyl kan se ut som följer: Om en bro
över älven A byggs på platsen B skulle restiden mellan orterna C och
D minska med X minuter. Y personer beräknas vilja använda en sådan
bro varje dag. En uppskattad månadslön för dessa är Z kronor som
omräknat till lön per minut blir Å kr. 

(Antal minuter) X x (antal användare) Y x (användarnas lön per
minut) Å = den vinst byggandet av bron skulle innebära per dag. En
beräkning av vinsten med en kollektivtrafiksatsning görs på samma
sätt med den enda skillnaden att den uppskattade månadslönen för de
förväntade resenärerna är lägre. En anledning till det senare är bland
annat att män i större utsträckning än kvinnor åker bil till arbetet och
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män som grupp har en högre inkomst än kvinnor som grupp (Lund -
kvist, 1998).

Med exemplet ovan vill jag visa hur en ungefärlig beskrivning av
verkligheten; kalkylen är byggd på antaganden vad gäller både tids -
besparing, antal resenärer och timlön, genom att översättas till ett
matematiskt språk; X, Y och Å transformeras till något exakt och objek-
tivt; kostnaden för att bygga bron kan jämföras med vinsten investe-
ringen skulle ge per dag, per månad eller per år. Kalkylen innebär att
det går att räkna ut när bron kommer att gå med vinst. Endast några
nya antaganden behövs till exempel: kommer antalet resenärer att
minska eller öka? Hur ser deras löneutveckling ut? 

Det är lätt att se att de antaganden kalkylen bygger på döljs av det
matematiska språket. Att även värderingar osynliggörs, i det här fallet
att den tid som kollektivtrafikresenärer tjänar på en utbyggnad värde-
ras lägre än den de bilburna resenärerna tjänar, kan vara svårare att
upptäcka. En kvalitativ bedömning har översatts till en kvantitativ
genom användandet av en matematisk modell. 

7.3.3 Är längtan efter enkelhet en drivkraft?
Den överdrivna tilltron till och användningen av modeller som chefer-
na beskriver kan eventuellt förklaras med den längtan efter enkelhet
och tydlighet som de menar finns hos både medarbetare och chefer.
Mats (6) skriver i sin text till det sjätte seminariet ”att personalen vill
ha regler, vill ha tydlighet, vill veta vad som ska göras, vad som är
ok och vad som inte är ok”. Han menar att det beror på att ”den
mänskliga hjärnan vill ha sammanhang och kunna förstå vem som
gör vad och varför och hur delarna formas till en helhet.” Katarina
(11:3) beskriver den skillnad i tydlighet som finns mellan äldre tiders
småföretag som en klädaffär eller en lokaltidning och det stora och
komplexa företag som banken utgör. Hon menar också att det finns en
tjusning i enkelheten och tydligheten: ”Tänk om man kunde ha ett
liv som var precis som formlerna. Om man alltid visste. Alltid hade
ett svar på allt. Om världen var så där enkel och tydlig. Men det vet
vi ju att så är det inte.”

Katarina beskriver sin längtan efter enkelhet och tydlighet som en
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förflugen tanke. Hon vet att det är omöjligt att nå dit och i andra repli-
ker och texter (se t ex Katarina 6) beskriver hon hur de bästa affärer-
na görs upp utanför regelverken och bygger på deltagarnas kommuni-
kation, vilja och förmåga att vända och vrida på situationer och se helt
nya lösningar. Katarina önskar inte ett liv enligt formlerna däremot
beskriver hon hur den enkelhet och tydlighet ett sådant liv innebär
blir en motbild, med stark dragningskraft, till den komplicerade orga-
nisation som hon befinner sig i idag. 

Användandet av en matematisk modell innebär just en sådan för-
enkling av verkligheten som seminariedeltagarna längtar efter. Som
beskrivits ovan i avsnittet om modellen som metafor överförs mate-
matikens kännetecken som perfektion och kontroll på vår förståelse
av den verklighet modellen förväntas hantera. Modellen hjälper oss
att reda upp i en komplex, oprecis och ständigt föränderlig omvärld.
Dock menar Mouwitz (2006) att modellen kan invagga oss i bedräg-
lig trygghet eftersom den perfektion och kontroll som modellen visar
upp kanske inte alls har sin motsvarighet i den komplexa verkligheten.
Det finns därför en fara i att vi väljer att använda den förenklade verk-
lighet modellen ger oss istället för att ge oss i kast med den komplexa
verkligheten vi lever i (Mouwitz, 2006; Gårding, 19971)). 

7.4 Utveckling av regler

7.4.1 Var finns helhetsperspektivet?
De fullfjädrade strategerna som kan se de taktiska effekterna i alla
uppkommande operativa frågor verkar inte finnas. 

Maria 6

Maria (6) beskriver en föreställning om att chefer på grund av att de
befinner sig på en högre hierarkisk nivå i organisationen har tillgång
till mer information och därför har en bättre överblick över den tota-
la verksamheten. En överblick som innebär att de har bättre förutsätt-
ningar att fatta de strategiskt riktiga besluten. Hon menar att detta är

1. Artikeln publicerades första gången i Dagens Nyheter den 21 juli 1968
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fel, det är något man får lära sig när man själv klättrar allt högre upp i
chefshierarkin, i stället för att fatta beslut utifrån en perfekt överblick
ger den ökade mängden information insikten att alla frågor är så kom-
plicerade och påverkar varandra på så många olika sätt att det är omöj-
ligt att överblicka vilka konsekvenser ett beslut får. 

Jag tolkar Marias beskrivning som att tillgång till aggregerad infor-
mation om verksamheten inte innebär att beslutsfattandet blir enkelt.
Detta eftersom informationen inte synliggör det strategiskt riktiga
beslutet. Maria beskriver hur informationsmängden istället ökat hen-
nes förståelse för organisationens komplexitet. Jag menar att Marias
beskrivning inte bara bör gälla chefer utan till exempel även de stabs-
specialister som driver projekten där organisationens regelverk i form
av bland annat IT-stöd utvecklas. Den aggregerade information om
den verksamhet regelverken ska användas i som stabsspecialisterna har
tillgång till, bör således inte innebära att projekten arbetar utifrån en
punkt där de genom sitt informationsövertag kan utveckla det strate-
giskt bästa regelverket. Detta eftersom stabsspecialisterna, även om de
har en djup kunskap om sin specifika del av verksamheten, inte kan
överblicka hur denna del samspelar med alla andra delar av organisa-
tionen. Organisationen är för komplex för att den ökade tillgången på
information ska kunna ge den överblicken. Det innebär att varje
utvecklat regelverk kan vara perfekt i sig men när det ute i verksam -
heten ska användas tillsammans med andra regelverk som utvecklats i
andra projekt så fungerar det inte; de regelverk som utvecklats funge-
rar inte tillsammans. 

Jag skulle vilja göra en analogi mellan yrkeskunnandet hos stabs-
specialister och yrkeskunnandet hos vinprovare som det senare
beskrivs av Herdenstam (2011). Herdenstam menar att en vinprovare
om än otroligt skicklig på att göra en analys i gommen, det vill säga
bedöma strävhet och syra i ett vin, inte har någon användbar kompe-
tens. Det som är yrkeskunnande för en vinprovare är att kunna göra
en helhetsbedömning av vinet, att avgöra hur de olika delarna i ett spe-
cifikt vin samspelar och påverkar varandra. Samma sak skulle kunna
sägas om stabsspecialistens kompetens. Den regel som utvecklas i det
projekt stabsspecialisten driver är inte intressant i sig, lika lite som
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strävhetsgraden i vinet är det. Regeln är intressant först när den
används i en verklighet tillsammans med andra regler. Det är den hel-
heten en stabsspecialist måste kunna bedöma för att den regel han eller
hon leder utvecklingen av ska bli effektiv. 

Maria (6) beskriver hur den förväntade överblicken av organisatio-
nen inte infinner sig högre upp i chefshierarkin. Men den ökade mäng-
den information ger istället en förståelse för verksamhetens komplex-
itet. Analogin till vinprovning skulle kunna ge en annan syn på begrep-
pet överblick. Ett spekulativt resonemang är att den enda överblick
över verksamheten som är möjlig att få kanske istället finns längst ut,
på det enskilda bankkontoret eller de centrala enheternas avdelningar.
Att det endast är där allt det som utvecklats och beslutats centralt i
organisationen, såväl regler som produkter och försäljningsmål, ses
fungera tillsammans i kundmötet.

7.4.2 Information eller kunskap
Ännu en effekt av prioriteringen av snabbhet som cheferna diskuterar
är att mängden information de förväntas ta del av hela tiden ökar.
Informationsflödet sägs gå snabbare och snabbare. Samtidigt beskri-
ver de hur tiden de har möjlighet att tillbringa ute i sin verksamhet i
samtal med medarbetare och kunder minskar. Katarina (12:3) säger: 

Vi får så mycket information idag, att konsten inte är att ta det till sig,
men att veta, vilken information som är viktig för just mig och den upp-
gift jag har framför mig. /…/ att röra sig mitt i verksamheten, att riktigt
fatta vad som är kritisk just nu för min verksamhet. Känslan som kommer
från kundmöten, det allmänna snacket, dagliga runder i verksamheten
eller samtal med kolleger med liknande verksamhet inom eller utanför
banken. Den känsla jag behöver för att göra rätt bedömningar och bilda
mig en egen uppfattning är avgörande för framgång. Det tar tid och bör
prioriteras. /…/ Och mindre och mindre är det en merit att vara nära sin
verksamhet samt ta sig tid att tänka. Allt ska gå så fort och hela tiden. 

Den organisation cheferna befinner sig i är komplex både avseende
hierarkiska nivåer och typer av verksamheter. Det innebär att den
information cheferna får om verksamheten ofta passerat flera nivåer i
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organisationen innan den når dem.  Även om mänskliga faktorer, som
ovilja att rapportera misstag och svårigheter eller en felbedömning av
vad som är viktigt eller inte, räknas bort, innebär detta att informa -
tionen förändras. För varje nivå i organisationen som informationen
om verksamheten passerar blir den med nödvändighet alltmer ström-
linjeformad; det udda tas bort, vassa kanter slipas av, kvar blir endast
genomsnitt och medelvärden. Det sker bland annat när de konkreta
exemplen från verksamheten på kontoret som till exempel resultatet
av ett kundmöte översätts till siffror. Kvar från kundmötet blir infor-
mation om att kunden valde att köpa en pensionsförsäkring eller ett
bolån. Den informationen, i form av en siffra, läggs sedan samman
med informationen om alla pensionsförsäkringar och bolån som sålts
inom enheten den senaste månaden. Ingenting specifikt om varför
affären genomfördes eller om alla de affärer som också skulle kunna ha
genomförts och anledningen till att detta inte skedde finns med när
informationen förs vidare. För varje hierarkisk nivå informationen
 passerar läggs den ihop med andra enheters information och det
 konkreta kundmötet, den enskilda affären, blir mer och mer osynlig.

Att siffror är bedrägliga på det sättet att användandet av dem inger
en känsla av exakthet diskuterades tidigare. Den verklighet som
beskrivs med en siffra övertar matematikens kännetecken av objekti-
vitet (Mouwitz 2006). Det innebär att den verklighet som beskrivs
med siffror uppfattas som mer exakt och objektiv än den som beskrivs
med exempel. ”Regionbanken Väst har sålt 13 % mer bolån än
Regionbanken Nord” uppfattas som en tillförlitlig uppgift, medan en
beskrivning av ett enskilt kundmöte på ett kontor i Region Väst respek-
tive i Region Nord inte bedöms som lika tillförlitligt då det bara rör
sig om ett enstaka tillfälle. Detta kan beskrivas som en kunskaps -
hierarki där ett exempel alltid riskerar att avfärdas som ett undantag. 

Men på samma sätt som orden får sin fulla betydelse först när de
används i en praxis är det först i det enskilda exemplet kommunika-
tion kan ske med exakthet. Det blir svårare och svårare att kommuni-
cera kring en gemensam fråga ju högre abstraktionsnivå kommunika-
tionen förs på. En grupp åhörare kan när de hör ”levande varelser”
tänka på allt från människor till insekter. Genom att gå ner en nivå i
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abstraktion och säga däggdjur smalnar åhörarnas valmöjligheter av.
Det är dock först på nivån ”det enskilda exemplet” som åhörare och
talare kan upptäcka likheter och skillnader och vet om de tänker på
samma sak (Hammarén, 2009). Det är också först i exemplen alla detal-
jer, otydligheter och all motsägelsefull information kan uttryckas. Jag
tolkar det Katarina beskriver i citatet ovan som att hon för att hante-
ra en komplex och ständigt föränderlig arbetsvardag förutom samman-
fattande statistik behöver tillgång till exempel. Det vill säga konkreta
berättelser om specifika kundmöten eller andra arbetshändelser. Det
är först då hon kan ”göra rätt bedömningar” (Katarina, 12:3).

Att kunskap om bankvardagen försvinner i till exempel statistik
över bolån är oundvikligt i en stor och komplex organisation. Det är
omöjligt för chefer att ta emot och processa obearbetad information
från alla olika delar av verksamheten. Men på samma sätt som ord får
sin betydelse när de tolkas i ett sammanhang får siffrorna, statistiken,
betydelse när de tolkas och förklaras av någon som har tillgång till den
exakta kunskapen det vill säga exemplen. Informationen blir kunskap
i samspel med exempel (Bergendahl, 2003; Hammarén, 1999, 2009;
Mouwitz, 2006; Nordenstam, 2005; Wittgenstein, 1953/1996). 

Cheferna uttrycker flera gånger en frustration över att ”ledningen”
inte delar deras syn på vad ”vardagsarbetet” i banken består av och
 vilken kompetens som behövs för att göra det. Där cheferna ser en
 vardag full av oväntade och oförutsägbara händelser menar de att
 ”ledningen” istället ser ett rutinmässigt arbete där störningar är
undantag. ”Varför tror ledningen att vardagsarbetet alltid flyter på
perfekt utan undantag och störningar? Det gör det ju aldrig.” säger till
exempel Peter (5:3). Beskrivningen kan kvalificeras med utgångspunkt
i diskussionen om information och kunskap. Om den information som
med nödvändighet måste bestå av genomsnitt och statistik, inte ana-
lyseras tillsammans med konkreta exempel från verkligheten blir
 bilden av organisationens yttersta linje, det vill säga olika former av
kundmöten, mer och mer abstrakt ju längre bort från den betraktaren
befinner sig. Det innebär att den förväntade överblick som ett avlägs-
nande från de enskilda kundmötena förväntas ge istället blir en bild av
en modellverklighet. En modell där vardagsarbetet alltid flyter på utan
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störningar, rutinarbetsuppgifter dominerar och förändringar osynlig-
görs.

Som tidigare sagts är det omöjligt för en organisation som banken
att välja bort användningen av informationssystem. Valet består i stäl-
let i hur systemen används. Bergendahl (2003) diskuterar skillnaden
mellan en deduktiv och en induktiv användning av informations -
system. En deduktiv användning innebär att lösningar på de problem
informationssystemen indikerar söks i verksamheten. Om problemet
är att banken tappar marknadsandelar inom sparaområdet undersöks
till exempel om produkterna är tillräckligt bra, om banksäljarna har
rätt kompetens och om rätt kundgrupper nås. Ett annat sätt att använ-
da informationssystem, som Bergendahl benämner som induktivt, är
att se själva systemet som skilt från verkligheten och kompetensen att
använda det som en ytterligare abstraktionsnivå. Då fortsätter siffror-
na att vara siffror, men när vissa sifferkombinationer kommer upp är
det en signal om att något ska göras. Det induktiva tänkandet förut-
sätter en teoretisk föreställning om de processer som data refererar till.
Utifrån den teoretiska föreställningen tolkas sedan data utifrån hypo-
teserna. Informationssystemet ger aggregerad information om en
mängd enstaka fall. Kompetensen att använda systemet består i induk-
tivt tänkande; att analysera data, se potentiella relationer och ställa
upp hypoteser. Lösningen på de problem informationssystemen indi-
kerar söks inte i verksamheten utan utifrån en teoretisk modell av den-
samma (se Perby, 1995 för en liknande diskussion).

Cheferna beskriver en organisation präglad av ett induktivt förhåll-
ningssätt där information från systemen diskuteras utifrån modeller
och de lösningar som modellerna ger förs ner i organisationen. Den
kompetens som då efterfrågas från underordnade chefer och medarbe-
tare är att samla in och vidarebefordra information i form av statistik
om sin verksamhet, inte att delta i diskussionen och där tillföra kun-
skap i form av exempel. Information är dock, som tidigare diskuterats,
aldrig exakt utan består av genomsnitt och medelvärden. Kunskap upp-
står först i samtal om ett konkret exempel då det är först där verklig-
hetens komplexitet blir synlig och kan diskuteras. Det innebär att infor-
mation blir kunskap först när den tolkas utifrån och i samspel med
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exempel. En chef får således kunskap om sin verksamhet först när den
aggregerade information som informationssystemen ger prövas mot
exempel. I samspelet med konkreta fall blir informationen kunskap.

Cheferna beskriver dock en vardag där analysen allt för sällan görs
med hjälp av exempel. Kraven på snabbhet nämns återigen som det
stora hindret. De beskriver både hur de själva tillbringar för lite tid ute
i verksamheten med sina medarbetare och hur deras egna chefer inte
har tid att diskutera saker med dem. Katarina beskriver till exempel i
citatet ovan hur det mindre och mindre ses som ”en merit att vara nära
sin verksamhet” istället ska ”allt gå så fort”.

Ett annat hinder, som beskrivs av Arne (4:3 och 6:3), är att som
företrädare för en mindre enhet i banken ställa krav på regelutveck-
lingen i form av till exempel beslutsstödssystem. Arne berättar hur han
har svårt att föra fram sina synpunkter trots att han blivit tillfrågad
om att delta i ett projekt just för att beskriva hur det projektet ska
utveckla kommer att fungera på de bankkontor han är chef över. Han
tycker att det är svårt att kräva att ett för hela banken gemensamt sys-
tem ska ta hänsyn till förhållandena just i hans bank. Arnes exempel
kan tolkas utifrån den kunskapshierarki som tidigare beskrivits, där
försäljningssiffror för ett helt distrikt ges ett större värde än ett enskilt
exempel, eftersom det enskilda exemplet ses som ett potentiellt undan-
tag. Men jag vill också peka på att det krav på snabbhet, som tidigare
visats även innebära att inte ifrågasätta eller säga nej till leveranser,
kan påverka utrymmet för att föra fram exempel. Om användning av
de regelverk som utvecklas betraktas som en leverans är utrymmet för
att säga nej till dessa litet.2) Det torde även innebära att utrymmet för
att ställa krav på regelverken, att med exempel visa att ett regelverk
under utveckling inte kommer att kunna fungera eller leverera som
det är tänkt, är litet. 

2. se 7.1
3. För en närmare beskrivning av forskningsområdet se kapitel 2
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7.5 Att utveckla yrkeskunnande

7.5.1 .Chefers yrkeskunnande – att utveckla medarbetarna
Inom forskningsområdet Yrkeskunnande och Teknologi har dialogse-
minarieserier med syftet att beskriva och undersöka yrkeskunnande
genomförts med så vitt skilda yrkesgrupper som projektledare, forska-
re, systemarkitekter, vårdarbetare och sånglärare. Samtidigt som varje
seminarieserie är unik har serierna, inte minst i beskrivningarna av
yrkeskunnande, många gemensamma drag3) (Backlund, 2006; Ratkic,
2006; Sjunnesson, 2007; Tillberg, 2007; Åberg, 2008).

En sak som skiljer den serie jag genomfört från övriga är vilkas
yrkeskunnande som diskuteras. Om jag tar vårdarbetarna som exem-
pel ger de i sina texter detaljerade och färgstarka beskrivningar av sitt
eget yrkeskunnande. De berättar om situationer när deras yrkeskun-
nande har ställts på sin spets, när de har mött människor i svåra situa-
tioner och handlat utifrån sitt omdöme, ibland långt utanför de regel-
verk som styr verksamheten. Jämförelser görs med andra gruppers
yrkeskunnande, till exempel musikers och skådespelares, jämförelser
som syftar till att ytterligare tydliggöra det egna kunnandet (Tillberg,
2007). Att via samtal med andra yrkesutövare tydligare kunna se sitt
eget yrkeskunnande är också en av punkterna i Dialogseminarie -
metoden (Ratkic, 2006). I den seminarieserie jag genomfört har inte
deltagarna samma fokus på sitt eget, chefers, yrkeskunnande utan pra-
tar lika ofta om yrkeskunnandet hos andra grupper i bankorganisatio-
nen. Oftast tas exemplen från de egna medarbetarna. Cheferna inom
kontorsrörelsen talar om yrkeskunnande hos privatrådgivare på bank-
kontor och cheferna från de centrala enheterna talar om yrkeskunnan-
de hos fondförvaltare och valutahandlare. Men också mer allmänna
diskussioner av bankmedarbetares yrkeskunnande är vanligt förekom-
mande (se t ex Eva, 18:1; Cecilia, 8:2; Arne, 7:3; Thomas, 7:5). När
medarbetarnas yrkeskunnande diskuteras är inte syftet att tydliggöra
det egna, chefens, yrkeskunnande på så sätt att jämförelser görs och
likheter och skillnader undersöks. Istället jämförs bankmedarbetarnas
yrkeskunnande med yrkesgrupper utanför bankvärlden som hantver-
kare eller konstnärliga utövare, med det tydliga syftet att ytterligare
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undersöka och tydliggöra detsamma. Med samma syfte görs också jäm-
förelser mellan chefers och andra gruppers yrkeskunnande.

Jag tolkar chefernas diskussion av medarbetarnas yrkeskunnande
som att en del i chefers yrkeskunnande är att utveckla yrkeskunnandet
hos sina medarbetare. Denna tolkning innebär att cheferna inte läm-
nar diskussionen av det egna yrkeskunnandet när de talar om privat-
rådgivares eller fondförvaltares yrkeskunnande. De ger bara ett kon-
kret exempel på vad chefers yrkeskunnande innebär, nämligen att
utveckla medarbetarna. Tolkningen innebär inte att endast chefer kan
eller bör stötta andra i utvecklandet av yrkeskunnande, men medan
det är en specifik uppgift för chefer är det något andra har större möj-
lighet att välja eller välja bort.  

7.5.2 Hur utvecklas yrkeskunnande?
Att organisationens prioritering av snabbhet får effekter för utövan-
det av yrkeskunnandet i och med att det innebär en ökad styrning i
form av regler har tidigare diskuterats. Detta är dock inte den enda
effekten av snabbheten som cheferna beskriver. De menar också att
möjligheterna att utveckla yrkeskunnandet påverkats genom att are-
norna för erfarenhetsutbyte, det vill säga arenorna där yrkeskunnan-
det utvecklas, har rationaliserats bort (se t ex Thomas, 9:1, 6; Mats,
12:1; Christina, 6:4).

Dreyfus stege kallas en modell för att beskriva yrkeskunnande
(Dreyfus & Dreyfus, 1986). Dreyfus beskriver hur lärande sker i fem
steg: novis, nybörjare, kompetent, skicklig och expert. Novisen kan
följa regler och fattar beslut utifrån reglerna men utan hänsyn till den
kontext vari reglerna ska följas. En bilförare som befinner sig på novis-
stadiet följer till exempel regeln om att växla från tvåan till trean när
hastigheten är mer än 30 kilometer i timman utan att ta hänsyn till
situationens kontext som hur mycket trafik det är på vägen eller hur
långt det är till nästa korsning. Novisen kan inte själv bedöma hur
snabbt bilen går genom att till exempel lyssna på motorljuden utan är
helt beroende av informationen från hastighetsmätaren. Nybörjaren
som har mer erfarenhet av bilkörning, använder både regel- och situa-
tionsbunden kunskap, det vill säga både information från hastighets-
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mätaren och sin förmåga att höra motorns varvtal, för att besluta när
han ska växla. Gränsen mellan novisen och nybörjaren går således vid
förmågan att använda situationsbunden information. Medan novisen
enbart agerar efter information i form av regler, växling ska ske vid
vissa hastigheter, använder nybörjaren även situationsbunden, att lyss-
na på motorljuden. 

En kompetent bilförare har tillgång till såväl regel- som situations-
bunden kunskap men kan därutöver välja vilket perspektiv situatio-
nen ska tolkas utifrån. Om det är väldigt bråttom kan den kompeten-
te till och med välja bryta mot reglerna för bilkörning för att snabbt nå
sitt mål. Kanske genom att ligga för nära bilen framför och köra om
där det är heldragen linje eller genom att ligga kvar för länge på en låg
växel för att accelerera snabbare. En novis eller nybörjare som har följt
regler på rätt sätt känner inget ansvar för situationen. Om något går
fel beror det inte på dem utan på reglerna. Först med kompetensnivån
kommer ansvaret. Den kompetente väljer perspektiv på situationen,
prioriterar bland möjliga handlingsalternativ utifrån det valda per-
spektivet och känner sig därför ansvarig för resultatet. 

Skillnaden mellan den kompetente och den skickliga bilföraren kan
beskrivas som skillnaden mellan att medvetet välja perspektiv och att
handla intuitivt. I stället för att medvetet besluta sig för att köra extra
försiktigt eftersom det regnar och kan vara halt uppfattar den skick -
lige bilföraren trafiksituationen intuitivt. Den skicklige som närmar
sig ett backkrön i regn behöver varken titta på skyltar som informerar
om hastighetsbegränsningar eller hastighetsmätare för att fatta ett
beslut om att sakta ner. Beslutet baseras på erfarenhet och fattas intui-
tivt. Därefter tar den skicklige emellertid ett medvetet beslut om att
bromsa och växla ner eller bara lätta på gasen. Där den kompetente
försöker göra ett logiskt medvetet val väljer den skicklige perspektiv
utifrån sin erfarenhet. Experten, som är det sista kompetenssteget, är
så djupt involverad i bilkörandet att det sker utan medvetna tankar.
Växlandet, bromsandet och bedömningen av trafiksituationen sker
automatiskt. Utvecklingen går således från abstraktion till konkretion.

Chefernas beskrivning av yrkeskunnande kan med Dreyfus begrepp
benämnas som skicklighet eller expertis, det vill säga ett intuitivt age-
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rande byggt på erfarenhet. Det yrkeskunnande som behövs för att
endast följa en rutin benämns med samma begrepp som nybörjarens.
Ofta är beskrivningarna av yrkeskunnande negationer på så sätt att
cheferna diskuterar hur regelkunnande och regelföljandekunskap för-
växlas i organisationen och vilka följder detta får. Ett exempel är när
Peter (5:1) säger att ”nyutexaminerade, briljanta, självtillräckliga eko-
nomer på ett bankkontor” orsakar ”totalt kaos.” Ett annat exempel som
cheferna återkommer till flera gånger är hur nya oerfarna medarbe tare
kan regelverken, kan använda IT-system och säljmanualer, men ändå
inte säljer eftersom de inte förstår kundmötets grunder (se t ex Arne,
11:1; Cecilia, 23:2; Thomas, 25:2). 

Cheferna beskriver ingen självklar utveckling från nybörjare till
skicklig eller expert. Alla nybörjare blir inte med tiden experter. För
att bli skicklig eller expert krävs ett utvecklat omdöme. Något som nås
genom reflektion över exempel (se t ex Maria, 10:1; Eva, 19:1; Cecilia,
8:2). Det behöver inte vara självupplevda situationer utan kan vara
reflektion över andras erfarenheter eller över exempel från skönlittera-
tur (se t ex Per, 5:1; Rickard, 6:1; Cecilia, 7:1; Maria, 10:1). Reflektionen
kan vara medveten men sker oftast omedvetet i ett handlande i en prax-
is. Genom att själv agera i en situation och genom att se andra agera i
andra liknande eller olika situationer formas omdömet. Cecilia (8:2)
beskriver hur hon själv via reflekterad erfarenhet utvecklat sitt yrkes-
kunnande. Hon menar att det inte går att ”slaviskt” följa en policy
eller instruktion. Arbetet kräver istället ”erfarenhet och omdöme och
inte minst mod”. Något som hon har utvecklat under många års yrkes-
verksamt liv då hon fått: ”möjlighet att utsätta mig för många olika
situationer, företag, yrkesroller. Har haft chefer som givit stort mått
av eget ansvar. Misslyckanden och succéer blandat med halvbra resul-
tat. Ett eget intresse att utvecklas och många egna tankar. En mer
strukturerad form av uppföljning, reflektion och dialog kring vad som
gjorts bra eller dåligt hade säkert kunnat snabba på processen och varit
givande för andra än mig själv.”

Reflektionen konkretiseras som att tänka analogiskt: vad finns det
för likheter och olikheter mellan det här exemplet och andra situatio-
ner jag har erfarenhet av? Hur handlade jag då och vad blev resultatet?
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Det är först i den konkreta verkligheten som skillnaderna mellan oli-
ka situationer uppträder. Jag tolkar beskrivningarna som att reflektio-
nen kräver ett ”bibliotek” av erfarenheter, en inre exempelsamling (se
även Sjunnesson, 2007 s 16). 

7.5.3 Vad tillför cheferna?
När cheferna konkretiserar den kunskap de vill hjälpa medarbetarna
att utveckla beskriver de regelföljande. Arne (10:3) berättar hur han
varje dag säger till sina medarbetare att de måste bryta mot regler och
ta eget ansvar. Yrkeskunnande är inte att kunna och försöka följa regel-
verken så noga som möjligt, menar han, utan att anpassa regelverken
till den situation i vilken de ska användas. En anpassning som kan
innebära att regler måste brytas eftersom regelverken inte går att följa
i den specifika situationen.  Både att anpassa regelverken och att se att
de inte fungerar i en given situation och därför bryta mot dem inne-
bär, enligt Arne, att ta ansvar. Maria (6) menar att den viktigaste erfa-
renhet hon kan dela med sig av till sina unga medarbetare är att alla
processer styrs av människor. Det innebär att det inte spelar någon
roll hur fulländad själva processen eller beslutsunderlaget är, så länge
det är människor som ska fatta besluten kommer andra saker alltid att
vägas in. Det är inte något som Maria menar är negativt. Tvärtom är
det så beslut måste fattas. De som inte har ”tillräckligt gott omdöme”
i beslutsfattandet sorteras nästan alltid bort, säger hon, och beskriver
hur besluten gagnas av att reflekterad erfarenhet vägs in men givetvis
försämras om det i stället är till exempel egen prestige eller makt. Det
senare kan dock inte kontrolleras genom en mer regelstyrd beslutspro-
cess eftersom det också skulle innebära att möjligheterna till regelföl-
jande försvann. Istället måste det hanteras på något annat sätt, menar
Maria. Mats (12:1) beskriver samma sak som Maria men från en del-
vis annan vinkel. Han menar att nya medarbetare har svårt att lära sig
att ”lita på processen”. Det går aldrig att helt följa en i förväg bestämd
plan, säger Mats. Alla planer måste hela tiden anpassas och förändras
till oförutsedda händelser, förändringar i andra eller kanske nya och
bättre lösningsförslag. Först när nya medarbetare lärt sig att förstå och
hantera det har de utvecklat ett yrkeskunnande. 
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Det yrkeskunnande som beskrivs ovan kan sammanfattas som regel-
följande, det vill säga att tolka situationen och de människor som berörs
och bygga agerandet utifrån detta även om det innebär att regler  måste
överträdas. Cheferna beskriver hur nyanställda och oerfarna medar-
betare styrs av förenklade föreställningar om verksamheten i bank. De
saknar förståelse för den komplexitet som bland annat skapas genom
att bankens verksamhet påverkas av kundkontakter. Detta är något
medarbetarna behöver förstå och något cheferna både kan och anser
sig ha ett ansvar för att lära dem. Däremot varken kan eller ser chefer-
na som sin uppgift att ge medarbetarna kunskap om regelverken. Mats
(12:1) beskriver hur han på sina första jobb kunde allt: ”På skruv och
mutternivå. På debet och kreditallegatnivå.”  Denna typ av kunskap
måste han som chef lämna, menar Mats. Att vara chef, och i ännu hög-
re grad att vara chef över chefer, innebär att inte längre ha detaljkun-
skap om verksamhetens regelverk. 

Cheferna menar således att de kan och har ett ansvar för att hjälpa
medarbetarna att utveckla yrkeskunnande i form av regelföljande,
däremot kan de inte hjälpa medarbetarna med kunskap om regelver-
ken. 

7.5.4 Att synliggöra det osynliga
– att utveckla regelföljande genom exempel

I chefsansvaret ingår det väl ändå att sätta ord på en sådan kunskap
som en medarbetare har. Den som finns men inte går att beskriva i
yrkesrollen. 

Cecilia 5:5.

Cheferna diskuterar också ett förhållningssätt till lärande. De menar,
som tidigare beskrivits, att regelföljandet framför allt utvecklas genom
reflektion över exempel i form av egna eller andras erfarenheter. Att
kunna reglerna kan beskrivas som explicit kunskap. Kunskap som är
lätt att synliggöra, att konkretisera och mäta. Den kan beskrivas med
ord och den kan visas i betyg och certifieringar. En projektledare kan
till exempel visa betyg från projektledarutbildningar, certifieringar i
olika projektstyrningstekniker och förklara exakt hur projekt ska dri-
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vas med olika typer av styrgrupper, mål, milstolpar och leveransda-
tum. Den kunskap cheferna beskriver, regelföljandet, går inte på sam-
ma sätt att konkretisera språkligt eftersom den inte går att formulera i
regler. Den kan beskrivas men inte genom regler utan genom exempel
och metaforer. Vid flera tillfällen beskriver cheferna hur de lyfter fram
och synliggör medarbetares regelföljandekunskap (se t ex Arne, 17:1;
Cecilia, 5:5). Jag tolkar detta som att en del i att utveckla denna typ av
kunskap i organisationen är att synliggöra den, både för de medarbe-
tare som redan besitter den och för de som behöver utveckla den. Att
som chef lyfta fram den kunskapen blir ett sätt att visa medarbetare
både vad den består av och att den är viktig och värdefull för organisa-
tionen (Bergendahl, 2003; Ratkic, 2006).

Katarina (13:3) beskriver hur de bästa arbetsdagarna, de dagar när
hon känner att hon verkligen gör något som chef, att hon styr verk-
samheten, är de dagar hon arbetar med sina medarbetare och kunder
i verksamheten. När Peter (6) beskriver sitt ledarskap lyfter han fram
samma sak: ”En viktig ingrediens i det var spontana möten med med-
arbetarna. Att sitta ner när det behövdes. Att finnas där för att lyfta
just när det behövdes.” De beskriver båda två hur de utvecklar med -
arbetarnas yrkeskunnande i arbetsvardagens konkreta situationer.
Genom att en fråga ställs eller att något lyfts upp och påpekas hjälps
medarbetaren att göra sin bedömning och agera. Detta kan jämföras
med ett citat ur Filosofiska undersökningar: ”Kan man lära sig män-
niskokännedom? Ja; några kan det. Men inte genom en undervisnings-
kurs utan genom ”erfarenhet”. – Kan en annan därvid vara en persons
lärare? Javisst. Han ger honom då och då den riktiga vinken. – Så ser
här ”inlärandet” och ”utlärandet” ut. – Vad man lär sig, är ingen tek-
nik; man lär sig riktiga omdömen. Det finns också regler, men de bil-
dar inget system, och bara den erfarne kan använda dem riktigt. Till
skillnad från räkneregler (Wittgenstein, 1992/1956 s 261-262). Både
”att lyfta just när det behövdes” och ”Han ger honom då och då den rik-
tiga vinken” beskriver hur lärandet sker i ett sammanhang direkt kopp-
lat till handling. Det måste ske där, i situationen, det vill säga kopplat
till exemplet. Lärandet går inte att frigöra från det sammanhang vari
det utspelar sig. 
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En del i chefsuppgiften, att hjälpa medarbetarna att utveckla regel-
följandekunskap, beskrivs således som att skapa en organisationskul-
tur där detta kunnande värderas. Ett sätt för cheferna att göra det är
att synliggöra detta yrkeskunnande. Genom att synliggöra det nås ock-
så ett annat syfte då yrkeskunnandet utvecklas genom diskussion av
exempel. Att lyfta fram exempel på regelföljande kan således både bidra
till att bygga en organisationskultur där detta yrkeskunnande värderas
och därför utvecklas och konkret bidra till att yrkeskunnandet utveck-
las genom att ett exempel på regelföljande kan införlivas i medarbetar-
nas erfarenhetsbibliotek. 

7.6 Sammanfattande diskussion
I ovanstående avsnitt beskrivs en chefs yrkeskunnande bestå av snabb-
het, regelföljande och utveckling av medarbetarnas yrkeskunnande.
Det är dock inte en beskrivning av tre jämlika nivåer i yrkeskunnan-
det. Att vara snabb är en förutsättning för att få ett chefsjobb.
Organisationen prioriterar snabbhet och då måste dess chefer vara
snabba. Däremot definieras inte snabbheten som ett egentligt yrkes-
kunnande. Istället kan kravet på snabbhet till och med stå i ett mot-
satsförhållande till yrkeskunnande genom att det medför ett ökat fokus
på regler medan yrkeskunnande definieras som regelföljande. 

Att vara snabb innebär inte bara hög arbetskapacitet utan också att
aldrig säga nej till eller ifrågasätta leveranser. Detta innebär, menar
cheferna, att de ger avkall på sin egen kompetens. De vet att kvaliteten
är för låg eller att fel saker efterfrågas men har ingen möjlighet att
ifråga sätta beställningarna. 

En annan effekt av organisationens prioritering av snabbhet är,
enligt cheferna, att verksamheten detaljregleras för att produktivite-
ten därigenom ska öka. Den ökade styrningen via regler får effekter på
yrkeskunnandet. En regel är en formalisering och strukturering av
återkommande arbetsmoment. Det innebär att en regel endast kan
hantera arbetsmoment som kan förutses och inte behöver bedömas
utifrån sitt sammanhang. När cheferna beskriver bankarbete talar de
inte om återkommande förutsägbara arbetsmoment, utan om att
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utveckla och sälja komplexa produkter till kunder. De diskuterar ett
yrkeskunnande som inte kan beskrivas i regler eftersom en regel inte
kan tala om hur någon ska handla – hur regelföljandet ser ut – i en
 specifik situation. Cecilia (24:1, 8:2) säger till exempel att kredit -
policyn, ett av bankens regelverk, endast kan användas av någon med
erfarenhet i form av konkreta exempel från kreditområdet. Det är först
genom exemplen policyn kan förstås. Detta eftersom en regel inte säger
något om hur den ska följas. Om följandet av regeln ska beskrivas i
regler måste följandet av dessa sedan i sin tur beskrivas i regler och så
vidare i all oändlighet. Istället måste regler tolkas. Yrkeskunnande
beskrivs således inte som att kunna regler utan som regelföljande det
vill säga att tolka och därefter agera i en konkret situation. 

Regler behövs, menar cheferna, men är reglerna för många kan
yrkeskunnandet varken uttryckas eller utvecklas och är reglerna för
detaljerade används de inte. Det senare kan beskrivas som att ju mer
detaljerade regelverken blir desto mindre blir innehållet. Samma sak
gäller användningen av modeller. Modeller kan beskrivas som en typ
av regelverk där en komplex verklighet reduceras till ett exakt språk. I
en ständigt föränderlig omvärld finns en stark dragningskraft i den
förenkling och tydlighet modellen erbjuder vilket kan innebära att
modellernas resultat övertolkas. Istället måste verklighetens komplexi -
 tet återföras till modellen genom att dess resultat tolkas tillsammans
med exempel. Även i informationssystem har verkligheten översatts
till ett exakt språk i form av genomsnitt och medelvärden. Eftersom
det är först i konkreta exempel skillnader och komplexitet kan visas
blir informationen kunskap först när den tolkas utifrån och i samspel
med exempel. Cheferna menar att det alltför ofta inte sker och beskri-
ver hur det till exempel innebär att ”ledningens” bild av verksamheten
blir en modellverklighet där vardagsarbetet flyter helt utan störning-
ar, rutinarbetsuppgifter dominerar och förändringar osynliggörs. 

När verksamhetens konkreta fall översätts till siffror och läggs in i
informationssystemen händer också något annat. Den verklighet som
beskrivs med en siffra övertar matematikens kännetecken av objekti-
vitet. Det innebär att informationen ses som exakt och objektiv medan
exemplen, de konkreta fallen, blir undantag. En kunskapshierarki där
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informationen rankas högre än de konkreta fallen skapas. 
Maria (6) beskriver hur chefers ökade tillgång till information inte

ger en överblick över allt som sker i organisationen utan istället ökar
förståelsen för organisationens komplexitet. Regelverken utvecklas av
stabsspecialister med tillgång till aggregerad information om verksam-
heten. Det innebär att de har djup kunskap om sin specifika del av
verksamheten men bör lika lite som cheferna kunna överblicka hur
denna del samspelar med andra delar. Ett annat sätt att definiera över-
blick skulle kunna vara att beskriva att den finns längst ut i organisa-
tionen – det är endast där som allt det som utvecklats och beslutats
centralt ses fungera tillsammans i kundmötet. 

Regelföljandet beskrivs som grunden i allt yrkeskunnande, det vill
säga inte bara för chefer på olika nivåer och i olika delar av organisa-
tionen utan också för medarbetare. Konkreta exempel ges till exempel
på privatrådgivares, kredithandläggares och fondförvaltares yrkeskun-
nande som regelföljande. Det som däremot beskrivs som ett specifikt
yrkeskunnande för chefer är att utveckla medarbetarnas yrkeskunnan-
de. Cheferna har inte längre ett expertkunnande inom något område.
Det är omöjligt att upprätthålla som chef. Istället är det själva kärnan
i yrkeskunnandet, regelföljandet, som cheferna kan hjälpa medarbe-
tarna att utveckla. Ett sätt att göra det är att synliggöra och lyfta fram
denna typ av kunskap i organisationen. 

Sammanfattningsvis har jag i det här kapitlet beskrivit grunden i
yrkeskunnandet som regelföljande. Jag har diskuterat regler och
modeller samt hur de utvecklas för att därigenom visa skillnaden
 mellan att kunna en regel och att kunna följa densamma. Jag har också
beskrivit hur regelföljande, hur yrkeskunnande, utvecklas för att ytter-
ligare tydliggöra min definition. Exemplen har ofta tagits från andra
yrkesgrupper än chefer. I följande avsnitt kommer jag att gå vidare med
att beskriva hur vad regelföljande innebär för chefer. 
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Chefens yrkeskunnande beskrivs i föregående kapitel som snabbhet,
regelföljande och att utveckla medarbetarna. De tre delarna är dock
inte lika varandra. Cheferna måste vara snabba eftersom organisatio-
nen prioriterar snabbhet. Men då snabbhet medför ett ökat fokus på
regler medan yrkeskunnande definieras som att följa regler kan snabb-
het också sägas stå i ett motsatsförhållande till yrkeskunnandet.
Regelföljande beskrivs som grunden i allt yrkeskunnande, det vill säga
chefers såväl som medarbetares. Det specifika yrkeskunnande för che-
fer som diskuteras i kapitlet är att utveckla medarbetarna. 

Det här kapitlet kommer att fokusera chefers yrkeskunnande genom
att undersöka vad regelföljande innebär för just chefer. Gemensamt
för de exempel som kommer att diskuteras är att de alla på något sätt
berör beslutsfattande.

8.1 Att fatta beslut
8.1.1 Beslutsfattande som regelföljande

Att ha en känsla Beslutsfattande är ofta ämnet när cheferna samtalar
om sina egna arbetsuppgifter (se t ex Maria, 1:3; Cecilia, 1:3; Katarina
2:3). Jag tolkar det som att beslutsfattande är en både tydlig och omfat-
tande arbetsuppgift för chefer. Både beslutsfattande i den egna orga-
nisationen, det vill säga den egna avdelningen, till exempel i form av
affärsbeslut eller ledningsgruppsmöten, och deltagande i olika centra-
la beslutsorgan i företaget som IT-prioriteringsgrupper, styrgrupper
till utvecklingsprojekt och kreditkommittéer diskuteras. 

När cheferna beskriver hur de fattar beslut, det vill säga vilken kun-
skap de fattar beslut utifrån, talar de om att ha en känsla. Cecilia (6:2)
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säger att beslutsfattande är ”väldigt mycket intuition och känsla”, Arne
(2:3) talar om hur ”Besluten behöver sjunka ner i min maggrop ibland”
och Katarina (6:1) menar att det finns en typ av omdöme ”när man
bara vet att man kan ta vissa risker”. Denna syn på beslutsfattande kan
tydliggöras ytterligare genom att ställas i kontrast till olika typer av
rutiner i banken som av cheferna beskrivs utgå från att beslutsproces-
sen är rationell och besluten kan baseras på matematiska analyser och
logiska argument. Mats (5:2) säger: ”Det enda som gäller som argu-
ment om man ska fatta ett beslut är om det är intellektuellt, logiskt.
Att inte känna för något beaktas inte. Det är inte tillräckligt bra. Och
då tror jag att vi tappar bort något viktigt. Det uppstår alltid motkraf-
ter när man sätter igång något och de handlar bara om känslor de är
inte rationella”. Maria (5:3) beskriver hur hon upplever att organisa-
tionens krav på utformningen av beslutsunderlagen innebär att chefer
trots att de intuitivt vet att ett beslut är rätt fattar ett annat som går att
underbygga med logiska argument eller allra helst en kalkyl. Rickard
(5:2) håller endast delvis med och säger att besluten fattas utifrån
 känsla men att det sedan döljs genom att de redan fattade besluten i
efterhand byggs under med till exempel en kalkyl. Cecilia (5:2) ger ett
exempel på det senare när hon beskriver hur kreditkommittén blivit
tillsagda att det inte får stå att beslutet baseras på ”den lokala bankens
stora förtroende för kunden” i beslutsunderlaget. Detta leder till att
kommittén fortsätter att fatta beslut baserade på den lokala bankens
förtroende men att en annan motivering till beslutet skrivs in i under-
laget. Samma beslut fattas men motiveringen till beslutet i beslutsun-
derlaget stämmer inte längre. 

Cheferna är noga med att tydliggöra att det inte är fråga om tyck-
ande när de diskuterar den känsla de menar är grunden för besluten.
Istället framhåller de att känslan bygger på gedigen kunskap (Katarina
8:3, 11:3). Jag tolkar det som att den kunskap beslutsfattaren har om
frågan samlas i en känsla. Att beslutet inte går att underbygga med
logiska argument eller en kalkyl beror då inte på brist på kunskap utan
på att kunskapen beslutet bygger på inte går att sammanfatta på det
sättet. 
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Människokännedom När cheferna konkretiserar vad känslan består av
framhåller de förståelse för ”människors drivkrafter” (Peter 7:2), för-
måga att sätta sig in i kundens ”inre bild” (Arne 8:3), att kunna ”tolka
kundens behov och önskemål” (Maria 14:3) och ”att höra och förstå
vad en kund faktiskt försöker säga” (Katarina 15:3). Det gemensamma
för beskrivningarna är att de rör interaktion med andra människor, att
förstå vad andra människor drivs av, tänker, behöver, önskar och säger.
Maria utvecklar resonemanget: ”Människors karaktärer och känslor
har större betydelse för resultatet av vårt arbete än vad vi ofta vill tro.
En god tyst kunskap kommer därför alltid att innehålla ett stort mått
av människokännedom.”

När cheferna diskuterar hur ”människokännedom” utvecklas fram-
håller de reflektion över skönlitteratur (se t ex Peter, 5:1; Rickard, 6:1;
Cecilia, 7:1).  Maria (10:1) menar till exempel att det är svårt att lära
sig människokännedom av andra. Dels är det svårt att beskriva en
annan människas karaktär på djupet, dels kan det upplevas som integri -
tetskränkande att göra det. Men människokännedomen kommer inte
automatiskt ur själva läsandet. Den kräver reflektion över det lästa.
Maria säger att: ”Den igenkänning som litteratur, filmer och teater
kan ge har förutsättning att läggas till de egna erfarenheterna bara om
upplevelsen ges tillräckligt mycket tid för reflektion. Det krävs någon
form av aktiv handling för att tillfoga kunskap på djupet. /…/ God
 litteratur däremot beskriver människoöden i flera lager och dimen -
sioner, och bidrar till att man lättare själv kan förstå att de människor
man möter är mera komplexa.” Det Maria lyfter fram att litteraturen
kan visa är människors komplexitet. Komplexitet kan också beskrivas
som skillnader mellan människor, deras motiv och handlande.
Människoöden beskrivs i ”flera lager och dimensioner” säger hon.
Varje lager och dimension innebär att människan beskrivs på ett nytt
sätt så att ytterligare en nyans framträder. Skillnaden mellan en regel
och ett exempel ligger just i förmågan att visa skillnader. Likhet ligger
i regelns natur, en regel bygger på det som är gemensamt, på genom-
snitt och medelvärden. Medan exemplets styrka ligger i dess förmåga
att visa det unika, det som skiljer exemplet från andra exempel.

Katarina (6) beskriver människokännedom i kontrast till fördomar
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i sin avslutande text. Hon menar att fördomar kan ses som regler. De
styr och begränsar handlandet i en organisation på samma sätt som
regelverk gör om inte yrkeskunnandet i form av regelföljande är
utvecklat. Katarina menar att människors fördomar på samma sätt som
organisationers regelverk är oundvikliga. Alla människor har fördo-
mar om andra människor. Fördomar som innebär att vi bemöter och
bedömer varandra på olika sätt därför att vi förväntar oss olika bete-
enden utifrån kategorier som till exempel kön, klass och etnicitet.
Effekterna av fördomar i en organisation är dock svårare att hantera
än effekterna av regelverk. Regelverken är synliga och utrymmet för
en chef att utveckla en arbetskultur som bygger på regelföljande även
i form av regelbrytande är stort, menar Katarina. Fördomar är däre-
mot ofta omedvetna och därför osynliga för oss. Vilket innebär att det
är svårare att utveckla ett regelföljande i förhållande till dem. Att utgå
från fördomar i yrkesutövandet, i möten med kunder och kolleger,
innebär dock att viktiga affärer missas. Det är när fördomarna bryts
och verkliga möten mellan människor uppstår som de bästa affärerna
görs, enligt Katarina. 

En inre bild När cheferna beskriver hur känslan de fattar besluten
utifrån byggs upp talar de om att den utgår från en inre bild. Katarina
(12:3) beskriver hur hon hittar sin inre bild i interaktion med verk-
samheten. Den byggs upp under ”kundmöten, det allmänna snacket,
dagliga rundor i verksamheten eller samtal med kolleger i liknande
verksamhet inom eller utanför banken”. När hon fått klart för sig vad
som är viktigt just nu i verksamheten tolkar jag det som om hon har
hittat den punkt varifrån den mängd av information hon förväntas ta
del av kan sorteras. Den punkt varifrån hon bygger upp sin inre bild
och får den känsla hon behöver för att kunna göra rätt bedömningar
och fatta beslut.

Jag tolkar chefernas beskrivningar som att de för att kunna förstå
och interagera med andra behöver en egen tydlig inre bild. Med
utgångspunkt i den egna bilden kan de då se och lägga till andras per-
spektiv. Jag vill använda yrkeskunnandeforskningens tolkning av
Wittgensteins begrepp språkspel för att fördjupa beskrivningen av den
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inre bilden. Wittgenstein visar hur kunskap om ett speciellt spels regler
är omöjlig att använda utan kunskap om vad det innebär att spela. Att
spela spel kräver kunskap om spelandets hela kontext, det vill säga vad
det innebär att tävla, att vinna och förlora, att spela med eller mot
någon, att vara taktisk. På samma sätt är det omöjligt att lära sig att
använda ett språk genom att enbart lära sig dess grammatik och glo-
sor. Det krävs först en grundläggande förståelse av vad ett språk är som
till exempel att det används för att kommunicera och att orden benäm-
ner saker och handlingar (se t ex Hammarén, 2009; Johannessen,
1994). Jag menar att chefernas beskrivningar av sitt behov av en inre
bild på samma sätt beskriver hur det är omöjligt att förstå och agera
kompetent i en organisation utan att förstå dess kontext, dess olika
språkspel. Den bild Katarina beskriver att hon får genom att vara ute
i verksamheten handlar om en förståelse för vad kunderna önskar, vad
som driver medarbetarna, vad som händer i organisationen och hur
omvärlden förändras. Först genom att ha skapat sig en egen bild av
denna kontext kan hon ”spela spelet” genom att agera och fatta beslut.
Kunskapen i form av en inre bild är således placerad i ett sammanhang.
Bilden byggs upp i ett samspel mellan chefen och den verksamhet han
eller hon ansvarar för. Det är utifrån en känsla för den egna kunden,
medarbetaren, organisationen och dess omvärld som bilden uppstår. 

Ambivalens till det egna kunnandet Samtidigt som cheferna säger att de
bara vet när ett beslut ska tas är de noga med att säga att de givetvis
utgår från kunskap. Jag tolkar det som ett uttryck för en ambivalens
till det egna kunnandet och en underliggande önskan om att kunna
formulera även den kunskap de beskriver som känslor och inre bilder
i påståendesatser och regler. Cheferna har tidigare talat om hur ruti-
nerna för beslutsfattande, till exempel kraven på beslutsunderlag, för-
svårar användningen av kunskap som inte går att formulera i påståen-
desatser. Detta skulle kunna vara en anledning till chefernas önskan
om att kunna uttrycka all kunskap på ett sådant sätt. En annan anled-
ning kan vara att kunskapen är otydlig även för cheferna själva. Att
kunna formulera den fullt ut skulle då göra det enklare att se kunska-
pen, inte bara för andra i organisationen utan även för cheferna själva.
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Bo Göranzon diskuterar tydliggörandet av den egna kunskapen i
avhandlingen Det praktiska intellektet (1990). Han citerar Wittgen -
stein: ”När jag vet hur jag ska handla i varje särskilt fall betyder det att
jag handlar utan att tveka, det är uppenbart för mig hur jag ska göra.
Jag säger ”naturligtvis”. Jag kan inte motivera det jag gör” (Göranzon,
1990 s 138). Wittgenstein menar, enligt Göranzon, att det inte är vik-
tigt att undersöka varifrån kunskapen kommer eller vad den består av.
Istället är det tillräckligt att konstatera att säkerheten i att handla finns.
Att veta hur handlandet ska ske innebär att ha tillräcklig kunskap för
att kunna avgöra hur det ska göras. Det är genom att förstå vad det
innebär att följa en regel som vi visar att kompetensen att följa den
finns, tolkar Göranzon Wittgenstein. 

Omdöme som reflekterad erfarenhet Jag tolkar den inre bilden som
bestående av reflekterad erfarenhet. Tidigare beskrev jag hur cheferna
utvecklar sina inre bilder när de rör sig i verksamheten. Det som sker
där, i mötet med verksamheten, menar jag är reflektion över exempel.
Cheferna talar med medarbetare, möter kunder, diskuterar med kolle-
ger, tar del av information inifrån och utanför organisationen. Allt
detta jämförs med tidigare upplevelser, andra möten med medarbeta-
re, kunder och kolleger, annan information om företaget och dess
omvärld. Genom denna bearbetning, ofta omedvetna reflektion över
verklighetens exempel, framträder den inre bilden. 

Exempel blir inte kunskap utan reflektion (se t ex Maria, 10:1).
Cheferna beskriver själva reflektion som att vrida och vända på en frå-
ga antingen själva eller i grupp. De menar att reflektion i grupp kan
vara ett sätt för erfarna medarbetare att dela med sig av sitt yrkeskun-
nande till de oerfarna (Arne, 18:1). Reflekterande lyfts fram som nöd-
vändigt i all form av uppbyggnad av yrkeskunnande, och en chefsupp-
gift beskrivs därför som att bygga upp en arbetskultur där reflekteran-
det får plats (Arne, 18:1; Cecilia, 24:1). Cheferna är också kritiska till
att de själva reflekterar för lite. Att de inte tar sig tid att vara i verk-
samheten, och vänta in den inre bilden. Oftast är det bara gjorda miss-
tag som blir föremål för reflektion menar till exempel Eva (19:1) och
säger att hon alltför sällan reflekterar över ”varför ett visst beslut varit
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lyckosamt. Vad var det som gjorde att jag, givet den information och
de beslutsunderlag jag hade till mitt förfogande, fattade ett visst beslut
när många i min omgivning kom till helt andra slutsatser. Drog jag en
parallell till en liknande händelse, la jag större vikt vid vissa faktorer
än de flesta andra, såg jag ett mönster som andra inte såg etc?” Det
som beskrivs är hur ett skeende jämförs med andra skeenden i form av
både egna tidigare erfarenheter och andras agerande. I föregående
avsnitt beskrevs hur cheferna menade att människokännedom kunde
utvecklas genom reflektion över skönlitteratur, film och teater eftersom
denna enligt Maria (10:1) kan beskriva: ”människoöden i flera lager och
dimensioner” vilket bidrar till förståelse för att människor är komplexa.
Jag tolkar detta som att de exempel cheferna reflekterar över kan bestå
av egna och andras upplevelser men också av beskrivningar av männi-
skor och deras handlande i form av skönlitteratur, film eller teater.

Chefernas beskrivningar av sitt yrkeskunnande i form av besluts-
fattande kan definieras som regelföljande det vill säga att utifrån ett av
reflekterad erfarenhet utvecklat omdöme tolka och därefter agera i en
konkret situation. Omdömet, som av cheferna kallas känsla, innehål-
ler människokunskap och bygger på att de har skaffat sig en inre bild
av situationens kontext.

8.1.2 Att koka i osäkerhetens olja
Att ha en inre bild beskrivs som en tydlig del i chefens yrkeskunnande.
”Jag måste skaffa mig en egen bild.” säger till exempel Peter (5:5) det-
ta till skillnad mot medarbetarna som ”bara kör på framåt”. Att den
inre bilden är en plattform varifrån chefen ska agera är också tydligt.
Chefen är ”prognosmakare”, menar Katarina (12:3) det vill säga den
som utifrån den inre bilden anger riktningen för organisationens age-
rande. Men även om den inre bilden beskrivs som en nödvändig del i
chefens yrkeskunnande menar cheferna att det också är viktigt att vara
medveten om att den inre bilden inte alltid kan vara tydlig. Mats (19:2)
beskriver det tillstånd av osäkerhet och brist på kontroll som uppstår
när den inre bilden är otydlig som ”att koka i osäkerhetens olja”. Han
talar om att alla frågor inte kan lösas omedelbart, att det finns en fara
i viljan att snabbt fatta beslut, istället ska vissa beslut väntas in. Jag tol-
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kar det Mats säger som att det är först om chefen orkar och vågar han-
tera den osäkerhet som uppstår när ett beslut inte genast fattas, det vill
säga orkar och vågar ”koka i oljan”, som den inre bilden kan klarna.
Det innebär att en chefsuppgift är just att orka stanna kvar i den
 osäkerhet som ett olöst och komplext problem innebär. Det innebär
att chefen inte får ge efter för trycket att snabbt hitta en lösning utan
våga vänta med att fatta beslutet. En förutsättning för att kunna göra
det är att veta att den inre bilden ibland kommer snabbt och är tydlig
men ibland, eller kanske till och med ofta, att den måste väntas in. 

Det är dock inte självklart att den inre bilden blir klar även om
 chefen orkar vänta med att fatta beslutet. Maria (6) beskriver till exem-
pel hur chefspositionen gett henne förståelse för att alla frågor inte har
en självklar lösning. Det innebär att chefen även måste kunna avgöra
när bilden är tillräckligt klar för att ett beslut ska kunna fattas eller, i
de fall beslutet inte kan vänta längre, fatta detta trots bilden egent -
ligen är för grumlig. 

Cheferna beskriver en motsägelsefull arbetssituation. Samtidigt
som osäkerhet, komplexitet och ständig förändring kännetecknar såväl
organisation som omvärld och de som chefer därför måste ”orka koka
i osäkerhetens olja” menar de att verksamheten är ”extremt” regel -
styrd. Peter (10:3) säger: ”Bank i sig självt är extremt regelstyrt. Ut -
låning, inlåning, kompetens hos medarbetare, arkivering av  papper.
Det gör det svårt för chefer som kommer in från en annan verksamhet.
Adderar vi till lite extra regler ramlar vi över gränsen till vad som är
uthärdligt.” I föregående kapitel beskrivs hur cheferna menar att det
rationaliseringsarbete som genomförts i banken fokuserats på att
utveckla regelverk för hur olika arbetsuppgifter ska utföras. Detta efter-
som utgångspunkten varit att effektiviteten och produktiviteten ökar
om alla medarbetare hanterar sina arbetsuppgifter på ett i förväg
bestämt idealt sätt (se t ex Peter, 4:3; Maria, 6:3; Cecilia 9:3).1) Likaså
beskrivs hur regler behövs för att styra en verksamhet men att för
många och för detaljerade regler kan få motsatt effekt då dessa inte
används2). Så en verksamhet som är extremt regelstyrd kan se väldigt
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organiserad och tydlig ut men i själva verket döljer regelverken osäker-
het och otydlighet. Jag tolkar chefernas berättelse som att regelverken
kan ses som ett försök att kontrollera osäkerhet. Ett försök som delvis
fått motsatt effekt då mängden och detaljnivån i reglerna innebär att
alla inte används. Det är således i en verksamhet som på samma gång
är extremt reglerad och ständigt föränderlig, komplex och osäker som
cheferna ska ”koka i osäkerhetens olja” och utveckla sin inre bild. Det
innebär att chefernas arbete utförs just i skärningspunkten mellan det
extremt reglerade och det ständigt föränderliga, komplexa och osäkra
och att chefernas yrkeskunnande består i att kunna hantera dessa två
ytterligheter. 

8.1.3 De många verkligheterna
Den inre bilden har tidigare beskrivits som en utgångspunkt i chefers
beslutsfattande. Men inte ens med en tydlig och klar inre bild är
beslutsfattandet okomplicerat, menar cheferna. Katarina (11:2)
benämner en komplicerande faktor som att alla människor har ”olika
verkligheter”. Det hon beskriver är att alla människor ser verkligheten
från sin synvinkel vilket innebär att det alltid finns skillnader mellan
verklighetsbilderna. Ibland är skillnader stora och ibland endast mar-
ginella, men de finns alltid där. 

Cheferna talar om att det finns en föreställning i organisationen
om att det ska fattas perfekta beslut. Utifrån en syn på beslutsfattan-
det som rationellt ska alla alternativ utvärderas och vägas mot varand-
ra tills det enda rätta framstår klart och tydligt (se tex Mats, 5:2; Maria,
5:3). Denna syn på beslutsfattande menar cheferna att de har måst släp-
pa. Till exempel påverkas ofta så många intressenter av varje fattat
beslut att det inte går att hitta en lösning som är perfekt för alla (se tex
Mats, 2:4). Sättet att hantera en beslutsprocess som omöjligt kan leda
fram till perfekta beslut enligt beskrivningen ovan är att förstå att pro-
blemet och därmed lösningen ser olika ut beroende på varifrån det
granskas. Både olika organisatoriska delar i banken och olika individer
kan ha helt olika bilder av vad som är problemet och då också om hur
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det bäst ska lösas. Problembilden förändras också ständigt eftersom
den omvärld problemet uppstått i är i ständig omvandling. En del i
chefens yrkeskunnande är därför förmågan att kunna växla perspektiv
för att förstå de olika verkligheterna. Ett första steg på vägen mot det-
ta är att inse att de olika verkligheterna existerar. 

Exemplens styrka har tidigare beskrivits som dess förmåga att visa
skillnader, att beskriva det som är unikt och skiljer ett exempel från
andra exempel. Exempel är därför ett sätt att undersöka ”olika verklig-
heter”. Varje exempel kan ses som ett utsnitt av verkligheten, eller med
Katarinas ord ”en verklighet”. Mats (11:3) diskuterar exempel och
säger att det är viktigt att använda dem även om de kan vara miss -
ledande. Jag tolkar det Mats säger som att användning av exempel
 förutsätter en förståelse för att varje exempel är unikt. Ett specifikt
exempel är alltid ett undantag eftersom varje exempel innehåller
 speciella omständigheter. Utifrån Katarinas bild av ”de många verk-
ligheterna” blir svaret på det problem med exempel som undantag som
Mats lyfter fram inte att sluta använda dem. Istället är lösningen den
motsatta, att använda fler exempel. Det är först i reflektionen över  fle-
ra exempel, flera verkligheter, som ett problems komplexitet kan
undersökas. Ett enskilt exempel kan tillföra detaljer, det kan till exem-
pel ge en detaljerad beskrivning av hur en enskild kund uppfattar en
ny produkt. Däremot tillförs ingen komplexitet, problemet undersöks
bara ur en dimension. Exempel kan ses som en verklighet, ett perspek-
tiv, reflektionen över exemplet innebär att vända och vrida på det men
också att undersöka hur det förhåller sig till andra exempel, andra verk-
ligheter och perspektiv. Ingen verklighet är mer sann än någon annan
men chefen måste välja hur de olika perspektiven ska få påverka det
beslut som ska fattas. Mats (11:3) beskriver valet mellan perspektiven
som att det gäller att hitta känslan i kroppen, då blir man fri att se det
andra inte ser. I föregående kapitel beskrivs utvecklingen av yrkeskun-
nande utifrån Dreyfus stege3). I modellen som beskriver yrkeskunnan-
de i fem steg, novis, nybörjare, kompetent, skicklig och expert går en
skiljelinje mellan nybörjare och kompetent just i förmågan att välja
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perspektiv. En nybörjare och novis följer reglerna medan den kompe-
tente väljer från vilket perspektiv situationen ska tolkas. Det innebär
att det är först med kompetensnivån som ansvaret blir en del av yrkes-
kunnandet. Den kompetente väljer perspektiv på situationen, priori-
terar bland möjliga handlingsalternativ utifrån det valda perspektivet
och känner sig därför ansvarig för resultatet. Uttrycket ”de många
verkligheterna” beskriver chefers yrkeskunnande både som förståelse
för att varje fråga kan ses från många olika perspektiv och en förmåga
att välja från vilket perspektiv agerandet ska ske. 

8.1.4 Enkla eller förenklade beslut?
Chefernas beskrivning av beslutsprocessen kan sammanfattas i dis-
kussionen om enkla respektive förenklade beslut. De menar att det
finns en fara i att organisationens prioritering av snabbhet innebär att
beslut blir förenklade. Mats (19:2) beskriver det förenklade beslutet
som att mottagligheten för olika argument och själva komplexiteten i
verkligheten får stå tillbaka för en önskan om enkla slutsatser som
snabbt kan sammanfattas i ett fåtal rekommendationer och förslag till
beslut. Det Mats beskriver är hur en frågas komplexitet inte under-
söks. Istället väljs snabbt ett perspektiv och en lösning och så kon -
centreras arbetsinsatsen på att snabbt utforma lösningsförslaget. Det
 cheferna istället vill sträva efter är enkla beslut. Enkla beslut beskrivs
som enkla på det sättet att de är självklara. När beslutet väl är fattat
finns det ingen tvekan om att det är rätt beslut. Men enkelheten står
också för att själva beslutet inte är för detaljerat eller krångligt. Det
anger en riktning men är inte så detaljerat att det döljer mer än det
visar. För att kunna fatta det enkla beslutet behöver komplexiteten i
frågan undersökas. Först därefter kan perspektiv och lösningsförslag
väljas. Här kan en parallell dras till den forskning och de utvecklings-
projekt som bedrivits inom forskningsområdet Yrkeskunnande och
Teknologi i samarbete med IT-konsultföretaget Combitech. På
Combitech har en projektmodell utvecklats där den första fasen kan
beskrivas som att undersöka projektets komplexitet. Först därefter ska
problemet avgränsas och olika lösningar diskuteras (Hammarén, 1999;
Hoberg, (red.) 1998, 2006) . 
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Jag tolkar diskussionen om enkla beslut som att chefens yrkeskun-
nande kan beskrivas som att eftersträva att se en komplex och förän-
derlighet värld just så komplex och föränderlig som den är. Enbart
genom att se, undersöka och erkänna ett problems komplexitet, olika
intressenters krav och behov, hur problemet hänger ihop och påverkar
andra delar av verksamheten, att omgivningen ständigt förändras:
först om problemet granskas ur flera perspektiv kan en enkel lösning
på problemet hittas. De enkla lösningarna kräver därför att cheferna
orkar ”koka i osäkerhetens olja” det vill säga orka stanna kvar i den
osäkerhet som en icke löst fråga innebär och har förmågan att ”se de
olika verkligheterna” det vill säga förstår att varje fråga har flera intres-
senter med delvis olika krav på beslutet. 

8.2 Att inte fatta beslut

8.2.1 Att härbärgera osäkerhet
När cheferna diskuterar protokollet från det tredje seminariet är de
frustrerade över att det alltid är samma frågor som diskuteras så fort
chefer inom företaget träffas. De menar att det inte alls är speciellt för
dialogseminarieserien, exakt samma saker diskuteras vid alla tillfällen
när chefer har möjlighet att prata med varandra, det spelar ingen roll
om det är på ledarmöten4), utbildningsprogram eller informella lunch-
träffar. Det som frustrerar dem är att frågorna aldrig blir lösta. De
tycker att de säger samma saker om och om igen utan att det händer
något. Mats (1:4) specificerar att det är åtta till tio teman som ständigt
diskuteras och att dessa teman handlar om hur banken ska styras och
hur man jobbar med människor i en stor organisation. Han fortsätter:
”Antingen gör vi något av det, eller så är det så pass svåra frågor att de
inte går att lösa. Frågor som måste brytas hela tiden i en organisation.
Som inte blir bättre av att lösas på ett speciellt sätt.” 

I de föregående avsnitten har jag diskuterat chefers arbete i besluts-
processen. Chefers yrkeskunnande har definierats som regelföljande i

4. Alla chefer på nivån under koncernledningen kallas till minst ett gemensamt möte om året.
Dessa möten kallas Ledarmöten. 
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form av att tolka och därefter agera i en konkret situation utifrån ett
av reflekterad erfarenhet utvecklat omdöme. 

Jag har också beskrivit hur vissa beslut måste väntas in, att chefer-
na måste våga ”koka i osäkerhetens olja” och hur de perfekta besluten
inte går att fatta eftersom varje fattat beslut påverkar så många intres-
senter att det inte går att hitta en lösning som är perfekt för alla. Det
senare av cheferna benämnt som att det finns ”många verkligheter”.
Ovanstående har sammanfattats i en diskussion om förenklade beslut
respektive enkla beslut där det enkla beslutet bygger på att frågans
komplexitet undersöks. Det jag vill visa med denna sammanfattning
är att cheferna inte beskriver ett rationellt beslutsfattande utan tvär-
tom en beslutsprocess som innebär att stå ut med oro och se frågors
komplexitet. Det Mats beskriver i ovanstående citat tolkar jag dock
som något annat. Det handlar inte om vänta med ett beslut, att förstå
att varje fråga har många olika intressenter eller att tillåta sig att se en
frågas komplexitet. Istället talar Mats om frågor som inte kan lösas
och som därför måste hanteras genom att de oavbrutet diskuteras i
organisationen. De frågor som är öppna, som ständigt diskuteras, är
menar Mats, frågor om hur banken ska styras och hur man jobbar med
människor i en stor organisation.

Det går att tolka det Mats säger som en konkret och tydlig beskriv-
ning av chefers yrkeskunnande. Om inte alla frågor kan ”lösas på ett
speciellt sätt” består chefens yrkeskunnande av att se och urskilja  vilka
frågor som tillhör denna kategori samt att bidra till frågornas ständi-
ga ”brytande” genom att agera i de forum där de diskuteras eller, om
dessa inte finns, skapa arenor för diskussionen. Chefens yrkeskunnan-
de innebär i sådana fall att diskutera, vrida och vända på de frågor som
inte kan avslutas med ett beslut utan istället ständigt måste prövas mot
en föränderlig omvärld. För att processen ska fungera krävs att exem-
pel från bankens mångskiftande verksamhet förs in. Chefens uppgift
beskrivs då som att vara en del i en ständigt föränderlig process och att
där kontinuerligt tillföra sina erfarenheter och sin kompetens. 

Den beskrivning av chefens roll i hanteringen av de frågor som inte
går att lösa som jag gett ovan kan utifrån yrkeskunnandeforskningens
plattform vara riktig. Jag menar dock att det inte är så här cheferna
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diskuterar de öppna frågorna. I en organisation finns alltid ett mått av
osäkerhet. Tidigare har till exempel beskrivits hur en konsekvens av
att själv klättra i organisationens chefshierarkier är att bilden av den
rationella organisationen med det rationella beslutsfattandet sprick-
er5). Maria (6) menar till exempel att den gängse bilden av besluts -
fattande är att chefsnivån över har samlat in och tillgodogjort sig all
information från organisationen under och sedan, baserat på denna
samlade överblick, väger alla olika möjligheter mot varandra, ser hur
olika lösningar skulle påverka olika delar av organisationen, och utifrån
detta fattar det rationellt bästa beslutet. Om ett beslut missgynnar en
enhet förstås detta av enhetens medarbetare utifrån att det är det  bästa
beslutet för majoriteten. Att det inte går att förstå utifrån vilka grunder
beslutet fattats förklaras på samma sätt med att ledningen besitter mer
information. Besluten kan därför inte förstås på samma sätt längre ner
i organisationen. 

Att själv bli chef på högre nivåer i organisationen innebär, menar
Maria, en insikt om att det inte ser ut på det här sättet. Visserligen
ökar informationsmängden, men det behöver inte innebära att det blir
lättare att fatta ett beslut, tvärtom kan informationen istället för att
ytterligare klargöra en fråga ytterligare fördunkla den. Ett beslut som
kan vara självklart om det ska fattas på lokal nivå kan bli betydligt svå-
rare att hitta en lösning på högre upp i organisationen. Den ökade
informationsmängden kan då till exempel ge insikten att det inte finns
något självklart beslut eftersom frågan berör så många olika delar i
organisationen på olika sätt. Varje möjligt beslut får både positiva och
negativa effekter och det är omöjligt att bedöma vilket som är det bäs-
ta. Maria beskriver hur insikten om den rationella beslutsprocessen
faller sönder för chefer som befordrats till den nivå där de perfekta,
rationella besluten förväntas fattas. Peter (6) instämmer i Marias bild
och säger att bilden av ledarskap med en chef som har överblick, som
fattar de rätta besluten, som man kan lita på och luta sig mot, med
nödvändighet urholkas ju närmare makten man själv kommer. Både
därför att man vet att man själv inte alls fattar beslut på säkra och ratio-

5. Se 7.4.1 Var finns helhetsperspektivet?
6. Se 7.5.2 Vad tillför cheferna?
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nella grunder och genom att man får mer insyn i andra höga chefers
beslutsfattande. Det är inte alltid möjligt att bedöma effekterna av vis-
sa beslut. Organisationen är så komplicerad och alla delar påverkar
varandra på så många olika sätt att konsekvenserna av ett specifikt
beslut kan vara omöjliga att överblicka.

Cheferna beskriver hur deras bild av den rationella organisationen
krackelerat ju högre upp i chefshierarkin de avancerat. Genom att själ-
va ha avancerat till sådana positioner att de har tillgång till all infor-
mation och därför förväntas kunna fatta de perfekta besluten vet de
att detta inte är möjligt. Men samtidigt som de beskriver insikten som
omöjlig att undgå för chefer på högre nivåer i organisationen beskri-
ver de hur bilden av den rationella organisationen inte bara omfattas
av medarbetare utan också upprätthålls av olika typer av rutiner. Till
exempel beskriver Cecilia (5:2) hur beslutsunderlagen i kreditkom-
mittén inte alltid stämmer med vad som faktiskt ligger till grund för
beslutet. Cecilia menar att kreditkommittén fattar riktiga beslut men
att de tvingas motivera dessa utifrån andra kriterier än de besluten
bygger på. Till exempel får kommittén inte skriva i beslutsunderlagen
att de tagit hänsyn till den lokala bankens förtroende för kunden.
Något som kommitténs medlemmar av erfarenhet vet är en viktig kom-
ponent i ett kreditbeslut och därför tar hänsyn till i sina beslut.

Insikten om att organisationer aldrig är helt rationella utan bygger
på regelföljande beskrivs i föregående kapitel som en viktig del i det
yrkeskunnande cheferna vill förmedla till sina medarbetare.6) Cheferna
menar att på samma sätt som det inte fattas några rationellt perfekta
beslut på högre chefsnivåer finns det inte heller några regelverk som
går att använda utan omdöme. Detta innebär inte att de beslut som
fattas och de saker som utförs är sämre än om organisationen fungerat
rationellt. Istället säger cheferna att om såväl chefer som medarbetare
fattar beslut och utför arbetsuppgifter utifrån ett på erfarenhet grun-
dat omdöme blir så väl beslut som arbete bättre än om det hade styrts
i en reglerad process.  Detta eftersom endast människor med sitt omdö-
me kan tolka en situation och anpassa sitt agerande utifrån denna. Om
däremot besluten fattas eller arbetsuppgifterna utförs av någon utan
ett utvecklat omdöme eller av någon med ett annat mål för sitt ageran-
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de än att utöva sitt yrke kan resultatet bli felaktigt. Ett exempel på det
senare är chefer som sätter sin egen karriär i fokus för sitt handlande.
Detta är dock inte något som kan förhindras genom fler eller mer detal-
jerade regelverk eftersom dessa skulle försvåra allt regelföljande inte
bara det som utgår ifrån ett inte utvecklat omdöme. 

En organisation byggd på regelföljande är både väl fungerande och
den enda möjliga menar cheferna. Däremot skapar den osäkerhet hos
medarbetarna. Längtan efter tydlighet beskrivs som ett grundläggan-
de mänskligt behov (se t ex Rickard, 8:2; Mats, 19:2). Alla, såväl med-
arbetare som chefer, vill ha tydliga ramar för sitt ansvarsområde.
Innanför ramen önskas sedan olika frihetsgrader beroende på till exem-
pel kompetens, befattning och personlighet. En tydlighet som är lika
omöjlig som att chefer på grund av tillgång till mer information än
medarbetarna alltid kan fatta perfekta beslut. Jag tolkar chefernas
beskrivningar av motsättningen mellan bilden av den rationella orga-
nisationen där de perfekta besluten fattas och verklighetens organisa-
tion, där alla beslut inte kan fattas och varje fattat beslut dels är oöver-
blickbart dels har både negativa och positiva effekter, som en bild av
deras eget yrkeskunnande. I motsättningen skapas osäkerhet. Inte bara
medarbetare känner denna osäkerhet utan även cheferna själva omfattas
av den. En del i chefens yrkeskunnande blir då att härbärgera osäker -
heten. I exemplen ovan har främst den egna samt medarbetarnas osä-
kerhet beskrivits men jag tolkar diskussionen som att härbärgerandet av
osäkerhet även omfattar omvärlden till exempel i form av kunder. 

Sammanfattningsvis menar jag att analysen av empirin visar att che-
fens yrkeskunnande innebär att härbärgera osäkerhet på tre olika sätt.
Det första är att inför medarbetare och omvärld stå för att alla beslut
inte kan fattas och att vissa frågor är för komplicerade och svåra för att
lösa med ett snabbt beslut. Det andra är att tydliggöra för medarbetar-
na att verksamhet på grund av till exempel kundkontakter och omvärlds-
förändringar inte går att fullt ut styra med regelverk och att omdöme i
form av reflekterad erfarenhet därför är en viktig del i allt handlande.
Det tredje är att själv hantera insikten om att chefspositionen inte auto-
matiskt innebär att det går att fatta rätt beslut. Vissa frågor är så kom-
plicerade att de inte blir bättre av att lösas ”på ett speciellt sätt”. Att vara
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chef innebär således att härbärgera osäkerhet på flera nivåer: omvärl-
dens osäkerhet, medarbetarnas osäkerhet och den egna osäkerheten. 

8.2.2 Skenhandlingar
Cheferna beskriver också hur vissa beslut fattas trots att alla inblanda-
de vet att det som beslutas inte kommer att lösa problemet. Maria (4:3)
och Katarina (5:3) berättar till exempel hur ledningen för kontorsrö-
relsen när de konfronteras med låga försäljningssiffror inom sparaom-
rådet väljer att beställa fler säljaktiviteter av Markets trots att de vet
att detta inte kommer att få någon effekt på försäljningen. Thomas
(9:1) beskriver samma sak som att banken om något oväntat inträffar
fattar beslut om att tillsätta ett projekt istället för att ta itu med frågan.
Denna typ av beslutsfattande kan tolkas på flera olika sätt. Jag skulle
vilja diskutera en tolkning som innebär att besluten som beskrivs ovan
är ett sätt för cheferna att härbärgera osäkerhet. Till exempel kan de
frågor som förväntas lösas i mötet om de låga försäljningssiffrorna
inom sparaområdet tillhöra den typ av frågor som i föregående avsnitt
beskrevs som omöjliga att lösa genom ett beslut. Det kan vara en av de
frågor som ständigt behöver diskuteras i banken. En annan möjlighet
är att frågan är så komplex att cheferna behöver ”koka i osäkerhetens
olja”, undersöka ”de många verkligheterna” och sätta sig in i frågans
hela komplexitet innan de kan fatta beslutet. Det innebär att de chefer
som deltar i mötet om försäljningsnedgången inom sparaområdet kan
ha en gemensam bild av att det enda som skulle lösa problemet är ett
långt och träget arbete med medarbetarna ute i verksamheten för att
öka både deras kunskap om och deras motivation för att sälja spara-
produkter. Men eftersom det finns en akut oro runt de låga siffrorna
väljer de ansvariga cheferna att agera snabbt för att därigenom lugna
organisationen. Ovanstående tolkning innebär att beslutet att bestäl-
la säljaktiviteter kan ses som en skenhandling. Beställningen löser inte
problemet men det är inte heller syftet. Istället är syftet att dämpa
organisationens oro över de låga siffrorna. Genom att beställa aktivi-
teter visar cheferna att de sett och tar hand om problemet.  

Av vilken anledning de beslut som beskrivs ovan har tagits visar
inte mitt material. Det kan vara medvetna skenhandlingar eller något
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helt annat. När cheferna diskuterar besluten och den effekt de har på
dem beskriver de inte att de lugnats. Tvärtom tolkar de besluten som
ett tecken på att de som fattat dem antingen inte förstår frågan eller
inte orkar göra det som verkligen krävs för att lösa den. Cheferna
menar istället att organisationens starka fokus på snabba lösningar
innebär att de ansvariga för en fråga väljer en handling trots att de vet
att denna inte kommer att lösa problemet för att de måste agera snabbt.
Jag har dock valt att lyfta fram en alternativ tolkning till chefernas
berättelser7) och menar att en skenhandling också kan vara ett medve-
tet sätt att hantera oro. Som tidigare beskrivits uppstår oro om inte
beslut fattas och frågor löses. Att beställa produkter eller tillsätta pro-
jekt kan vara ett sätt att hantera oron och samtidigt få tid för att kun-
na arbeta igenom problemet och hitta en enkel lösning.

8.3 Att fatta eller att inte fatta beslut som att ta ansvar
Rickard (10:1) beskriver redan vid det första seminariet yrkeskunnan-
de som att ta ansvar när han säger att det Fritidsresors informations-
chef Lottie Knutsson gjorde så bra i samband med tsunamin var att ta
ansvar och vara ”tydligt handlingsorienterad”. I de två föregående
avsnitten har jag beskrivit en del i chefers yrkeskunnande som att inte
fatta beslut, att våga och orka hålla frågor öppna. Denna beskrivning
står inte i motsatsförhållande till att beskriva yrkeskunnande som att ta
ansvar och handla. Tvärtom innebär varken att hålla frågor öppna efter-
som de inte ”blir bättre av att lösas på ett speciellt sätt” eller att inte fat-
ta ett beslut innan frågans hela komplexitet har undersökts att inte ta
ansvar för problemet eller området. Att härbärgera osäkerhet kan till
exempel innebära just att tydligt visa ett ansvarstagande. Men yrkes-
kunnande beskrivet som att handla och ta ansvar betyder mer än så.

Maria (10:1) beskriver hur agerande alltid innebär en risk:
”Antingen är man den som agerar och då kan man bli syndabock eller
så har man turen att inte agera – då kan man bli en av kritikerna. Det

7. Jag menar dock att det skulle vara omöjligt att i min empiri urskilja en fungerande skenhand-
ling i chefernas beskrivningar av högre chefers beslut då denna inte skulle uppfattas som en
skenhandling utan som ett väl underbyggt beslut.
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går alltid att kritisera det som är gjort.” Maria (2:3) drar också slutsat-
sen att det är svårare att fatta beslut ju viktigare frågan är. Hon säger
att det alltid fattas beslut i IT-priogruppen, medan marknadskommit-
tén där produkter, priser och kampanjer diskuteras har ”svårt att sätta
ner foten”. Mats (2:3) menar att anledningen till att det är lättare att
fatta beslut om IT-projekt är att resultatet av beslutet inte visar sig
förrän om flera år, medan det är betydligt svårare att fatta beslut om
något som visar sig omedelbart till exempel en höjning eller sänkning
av bolåneräntan. Tydliga beslut kräver modiga beslutsfattare menar
Mats. Han (2:3) säger: ”Det handlar om mod… Ingen vågar fatta
beslut som syns. Koncernchefen vågar inte fatta beslut eftersom det
finns så många olika viljor. Varje fattat beslut innebär en ny konflikt”.

Som tidigare beskrivits har jag valt att definiera yrkeskunnande som
regelföljande. Där regelföljande innebär att utifrån ett utvecklat om -
döme tolka regeln i en specifik situation. En tolkning som kan inne -
bära att regeln överträds om den inte passar i situationen. Jag vill nu
fortsätta diskussionen av yrkeskunnande som regelföljande för att
genom det visa hur regelföljande alltid inbegriper ansvarstagande
 vilket i sin tur leder till någon form av handling. 

Thomas (7:4) beskriver yrkeskunnande som att ta ansvar och lita
på sitt eget omdöme i innebörden av att utifrån exempel från andra,
liknande eller helt annorlunda situationer, komma fram till hur orga-
nisationens policys och andra regelverk ska tolkas och användas i en
specifik situation. Jag menar att beskrivningen visar hur ansvar ingår
i ett yrkeskunnande definierat som regelföljande. Regelföljande är per-
sonligt på det sättet att den som följer regler använder sig själv, sin
kunskap, sina erfarenheter och sitt omdöme för att tolka och agera i en
situation. Graden av ansvar är således den avgörande skillnaden mel-
lan yrkeskunnande definierat som regler och yrkeskunnande definie-
rat som regelföljande. Att bokstavligt följa regler som någon annan
satt upp innebär inte att ta ansvar. Om något går fel trots att regeln
följts exakt läggs ansvaret hos regelverket, det vill säga, den som utfor-
mat det eller fattat beslut om dess införande. Regelföljande innebär
däremot att ta personligt ansvar och kräver därför mod. 

Gunnar Bergendahl beskriver i boken Ansvarig Handling (2003)
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ansvar och handling som sammanlänkande. I varje handling, säger han,
finns en valmöjlighet och därmed också ett ansvar för handlandet. Det
innebär att yrkeskunnande beskrivet som att utifrån det egna om -
dömet tolka och använda regler alltid innefattar en ansvarighet
(Bergendahl, 2003 s 33). Dreyfus (Dreyfus & Dreyfus, 1986) menar att
först den kompetenta yrkesutövaren känner ett ansvarstagande.
Novisen och nybörjaren följer enbart regler uppsatta av någon annan
men den kompetenta väljer från vilket perspektiv frågan ska angripas,
till exempel i vilken ordning saker ska utföras. Att på det sättet ta ett
självständigt beslut innebär att både ta och känna ansvar. Tillberg
(2007) beskriver en del i yrkeskunnande som risktagande. Att följa
regler som någon annan formulerat innebär inte att ta risker. Men
yrkeskunnandet används i de situationer som kräver mer, eller något
annat, än vad som kan beskrivas i regler. Ofta är det osäkra situationer
som kräver ett omedelbart ingripande. Tillberg hänvisar till sin empi-
ri där vårdarbetare när de ombeds beskriva sitt yrkeskunnande ger
detaljrika och nyanserade beskrivningar av specifika situationer när de
måste kringgå eller bryta regler. Ett yrkeskunnande inbegriper, enligt
Tillberg, alltid ett mått av ansvarighet. Det kan aldrig stanna vid att
följa reglerna för verksamheten. I yrkeskunnandet finns en ansvarig-
het inbyggd som alltid innebär att regler måste tolkas men även kan
innebära att regler måste brytas. 

Sammanfattningsvis menar jag att yrkeskunnande som regelföljan-
de innebär att ta ansvar. Ansvaret kan för cheferna innebära både att
agera och att inte agera genom att till exempel avvakta med ett beslut.
Men båda att agera och att inte agera innebär då att tydligt ta ansvar
för situationen. Cheferna menar att ansvarstagande kräver mod. Den
som tar ansvar kan alltid kritiseras.

8.4 Sammanfattande diskussion
När cheferna diskuterar sitt eget yrkeskunnande väljer de ofta besluts-
fattande som exempel. De beskriver hur de fattar beslut utifrån en
känsla och att detta strider mot de rutiner banken har för till exempel
hur beslutsunderlag ska formuleras. Att fatta beslut utifrån en känsla
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innebär inte att basera beslutet på tyckande. Det som beskrivs är istäl-
let hur den kunskap beslutsfattaren har om frågan samlas i en känsla
och yttrar sig genom att han eller hon vet vad som ska göras. Den kun-
skap som ligger till grund för beslutsfattandet, och som yttrar sig i en
känsla för vilket beslut som ska tas, består av två delar. Den ena delen
är människokännedom, i betydelsen att förstå vad människor, ofta
omnämnda som kunder, drivs av, tänker, behöver, önskar och säger.
Den andra delen beskrivs som att ha en inre bild av verksamheten, det
vill säga en egen uppfattning om vad som händer just nu och är viktigt
för kunder, medarbetare, organisation och omvärld.

Jag tolkar kunskapen i form av känsla som bestående av reflekterad
erfarenhet. Människokännedom utvecklas, enligt cheferna, genom
reflektion över exempel på människors handlande. Exemplen behöver
inte vara egna upplevelser, även om egna konkreta handlingsfall är en
nödvändig utgångspunkt, utan kan också bestå av andras berättelser
eller beskrivningar i skönlitterär form. Det som utmärker ett använd-
bart exempel är att det beskriver människors komplexitet, det vill säga
skillnader mellan människor, en unicitet i motiv och handlande. Den
inre bilden av verksamheten uppstår på samma sätt. Det är genom att
vara ute i verksamheten och ta del av kundmöten, träffa medarbetare,
tala med kolleger i liknande verksamheter inom eller utanför den egna
organisationen som bilden formas. Cheferna poängterar att kun ska-
pen utvecklas genom reflektion. Chefernas beskrivningar av sitt yrkes-
kunnande i form av beslutsfattande kan således beskrivas som regel-
följande det vill säga att utifrån ett av reflekterad erfarenhet utvecklat
omdöme tolka och därefter agera i en konkret situation. Omdömet,
som av cheferna kallas känsla, innehåller människokunskap och byg-
ger på att de har skaffat sig en inre bild av situationens kontext.

Att vara chef innebär dock inte att alltid ha en tydlig känsla för vil-
ket beslut som ska fattas. En del i chefens yrkeskunnande i beslutsfat-
tandet är att hantera osäkerhet, av cheferna beskrivet som att ” koka i
osäkerhetens olja” och se ”de olika verkligheterna”. Att koka i osäker-
hetens olja innebär att våga och orka vänta med att fatta ett beslut tills
mer information inneburit att den inre bilden klarnat. Att se de olika
verkligheterna innebär att förstå att det finns många olika intressenter
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i en fråga och att ett beslut påverkar dessa på olika sätt. Om cheferna
förmår att vänta tills den inre bilden klarnat och ta hänsyn till de många
verkligheterna kan de fatta enkla beslut i motsats till förenklade beslut.
De förenklade besluten beskrivs som för snabba beslut där problemets
komplexitet inte har undersökts utan en lösning omedelbart valts. Det
innebär att lösningen kanske inte hanterar den verkliga orsaken till
problemet utan bara något av dess symptom.

Ibland går det dock inte att skaffa sig en tydlig inre bild. Istället kan
bilden bli grumligare ju mer information som tas in. Detta eftersom
organisationen är så komplicerad att varje fattat beslut påverkar så
många andra beslut att resultatet inte går att överblicka. Cheferna
beskriver hur bilden av den rationella organisationen där varje chefs-
nivå på grund av en ökad tillgång till information kan fatta bättre beslut
än nivån under krackelerar när de själva blir chefer över chefer. Den
ökade tillgången på information kan istället innebära en förståelse för
organisationens komplexitet. Att förmedla denna kunskap till medar-
betarna beskrivs i föregående kapitel som en del i chefens yrkeskun-
nande. Organisationens komplexitet innebär också att vissa frågor inte
kan ”lösas på ett speciellt sätt” det vill säga genom att ett beslut fattas.
En del i chefens yrkeskunnande är att se och urskilja vilka frågor som
tillhör denna kategori samt att, genom att tillföra sin kompetens och
sina erfarenheter, vara en del i den process där frågorna diskuteras. 

Chefens yrkeskunnande beskrivs således som att härbärgera osä-
kerhet på tre olika sätt. Det första genom att stå för att alla beslut inte
kan fattas och att vissa inte kan fattas snabbt. Det andra genom att
tydliggöra för medarbetarna att verksamheten inte går att fullt ut sty-
ra med regelverk och att omdöme i form av reflekterad erfarenhet där-
för är en viktig del i allt handlande. Det tredje genom att hantera insik-
ten om att chefspositionen inte automatiskt innebär att det går att fat-
ta rätt beslut. Chefen härbärgerar omvärldens osäkerhet, medarbetar-
nas osäkerhet och den egna osäkerheten.

Yrkeskunnandet som att fatta eller inte fatta beslut kan samman-
fattas i begreppet ansvar. Yrkeskunnande som regelföljande inbegri-
per ett ansvarstagande oavsett om det innebär att agera eller att här-
bärgera osäkerhet.
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Det här är det tredje analyskapitlet. I de två föregående har jag redo -
visat de resultat jag fått genom att analysera min empiri med utgångs-
punkt i den forskning om yrkeskunnande som har utvecklats inom
forskningsområdet Yrkeskunnande och Teknologi. Jag har där beskri-
vit chefers yrkeskunnande som: snabbhet, regelföljande, att utveckla
medarbetarna samt att härbärgera osäkerhet. I det här kapitlet kom-
mer jag att jämföra resultaten från min studie med de resultat som
framkommit inom den del av ledarskapsforskningen som empiriskt
undersöker vad chefer gör och vilket syfte de olika aktiviteterna har,
ofta benämnd som forskning om chefsarbetets innehåll. I varje avsnitt
kommer jag först att kort beskriva mina resultat och sedan undersöka
vad ledarskapsforskningen säger om dessa. Anledningen till att jag vill
jämföra mina resultat med ledarskapsforskningens är att chefer inte
tidigare studerats med utgångspunkt i forskning om yrkeskunnande. 

I kapitel tre beskrivs ledarskapsforskning med koncentration på
den inriktning, chefsarbetets innehåll, som det givet avhandlingens
syfte har varit fruktbart för mig att arbeta med. Det finns många skill-
nader mellan den studie jag genomfört och den forskning jag kommer
att jämföra mina resultat med. Till exempel jämför jag resultaten från
en undersökning där jag utifrån forskning om yrkeskunnande använt
dialogseminariemetoden i en studie av tio ”chefer över chefer” i en
svensk bank år 2005, med forskning som bygger på empiri som sam-
lats in med andra teoretiska utgångspunkter, med andra metoder,
undersökt andra chefsnivåer, i andra länder, i andra typer av företag
och vid andra tidpunkter. Jag menar dock att det med detta sagt är
intressant att se hur mina resultat överensstämmer eller skiljer sig från
den forskning jag redogjort för i kapitel tre.
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9.1 Att vara snabb
Snabbhet som en förutsättning både för att få och att utöva chefskap
var det första jag hittade i min analys. Snabbheten beskrivs dock inte
som ett egentligt yrkeskunnande av cheferna. Istället menar de att kra-
vet på snabbhet innebär att de inte kan använda sitt yrkeskunnande
utan tvingas leverera fel saker eller saker med för låg kvalitet. Att vara
snabb innebär nämligen inte endast hög arbetskapacitet utan också
att aldrig säga nej till eller ifrågasätta leveranser.  Den största effekt
kravet på snabbhet har i organisationen, enligt cheferna, är dock att
den innebär en ökning av styrningen med hjälp av regler (se 7.1 Chefer
måste vara snabba). 

I de tidiga studierna inom forskningsområdet chefsarbetets inne-
håll beskrivs chefens höga arbetsbelastning som ett problem. Till exem-
pel redogör Carlssons (1951) för hur chefernas menar att de lever i
”extraordinära tider”. Så fort just detta skede är avslutat så kommer
allt att lugna ner sig och de kommer att hinna med att arbeta så som
de egentligen vill. Men just nu är det saker som inträffar som de genast
måste ta itu med och då hinner de tyvärr inte besöka verksamheten
eller utveckla, motivera och styra medarbetarna som de borde.
Mintzberg (1973) menar att chefer arbetar så mycket eftersom de är
ansvariga för sin verksamhet. Att ha ansvar för något är inte en avgrän-
sad arbetsuppgift. Det finns alltid mer att uträtta. Ansvaret innebär
också att cheferna blir eftertraktade som representanter för verksam-
heten i olika typer av möten inom och utanför organisationen. Både
Carlsson och Mintzberg menar att en ökad strukturering av chefs -
arbetet skulle minska chefernas arbetsbelastning. Mer policybeslut
istället för beslut i enskilda frågor och en förflyttning av information
från enskilda medarbetare till informationssystem är några av för -
slagen på åtgärder.

Även i de senare studierna inom området nämns den höga arbetsbe -
lastningen. Till exempel beskriver Tystrup (2005) att cheferna är fru-
strerade över att de inte hinner planera och leda arbetet utan i    stället
blir fast i verksamhetens dagliga förtretligheter av missnöjda  kunder,
tekniska problem och administration. I en studie från 2002 undersöker
Hales om chefers arbete förändrats över tid. Endast mindre föränd-
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ringar har skett, enligt Hales, en av dessa är dock att det redan höga
tempot i arbetet blivit ännu högre. De studier där Tengblad (2002,
2003, 2006) följer upp Carlssons respektive Mintzbergs resultat visar
även de på samma sak, en redan hög arbetsbelastning har ökat ytter -
ligare. 

När det gäller snabbhet skiljer sig mina resultat något från resulta-
ten inom forskningsinriktningen chefsarbetets innehåll (se Carlsson,
1951; Hales, 2002; Mintzberg, 1973; Tengblad, 2002, 2003, 2006;
Tyrstrup, 2005).  Snabbhet i min studie beskrivs förutom som hög
arbetskapacitet också som att inte säga nej till eller ifrågasätta leveran-
ser. Dessutom beskrivs en effekt av organisationens prioritering av
snabbhet vara en ökad regelstyrning. I studierna inom forskningsom-
rådet chefsarbetets innehåll används inte begreppet snabbhet däremot
beskrivs chefers höga arbetsbelastning både som ett forskningsresul-
tat och som en subjektiv upplevelse hos cheferna. Jag menar dock att
snabbhet, som det beskrivs i min studie, inte är samma sak som den
höga arbetsbelastning som beskrivs inom forskningsinriktningen
chefsarbetets innehåll. Detta eftersom arbetsbelastningen varken
beskrivs i relation till ett krav på att inte säga nej till eller ifrågasätta
leveranser eller en till ökning av regelstyrningen i organisationen.
Snabbhet i betydelsen av att inte säga nej kommer att diskuteras vida-
re i nästa kapitel medan den ökade styrningen via regler kommer att
diskuteras vidare nedan.

9.2 Regler och regelföljande
Inom forskningsområdet Yrkeskunnande och Teknologi har, som tidi-
gare beskrivits, yrkeskunnande studerats som regelföljande. I min stu-
die beskrivs regelföljandet som grunden i allt yrkeskunnande, det vill
säga inte bara för chefer på olika nivåer och i olika delar av organisa-
tionen utan också för medarbetare. Regelföljandet beskrivs i kontrast
till regler. Då en regel är en formalisering och strukturering av åter-
kommande arbetsmoment kan regeln endast hantera arbetsmoment
som kan förutses och inte behöver bedömas utifrån sitt sammanhang.
Cheferna beskriver bankarbete som att utveckla och sälja komplexa
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produkter till kunder. De menar att arbetet därför förutsätter ett yrkes-
kunnande som inte kan beskrivas i regler eftersom en regel inte kan
beskriva handlande i en specifik situation. Om följandet av regeln ska
beskrivas i regler måste följandet av dessa sedan i sin tur beskrivas i
regler och så vidare i all oändlighet. Istället måste regler tolkas. Regler
kan därför endast användas av någon med erfarenhet i form av kon-
kreta exempel från det område regeln hanterar. Då en regel inte säger
något om hur den ska följas så det är först genom exempel en regel kan
förstås. Yrkeskunnande beskrivs inte som att kunna regler utan som
att kunna tolka regler och agera i en konkret situation (se 7.2 Att följa
regler). 

Chefers yrkeskunnande beskrivs i studien framför allt som regel-
följande i beslutsprocessen. Regelföljande innebär då att utifrån ett av
reflekterad erfarenhet utvecklat omdöme tolka och därefter agera i en
konkret situation. Omdömet, som av cheferna kallas känsla, innehål-
ler människokunskap och bygger på att de har skaffat sig en inre bild
av situationens kontext (se 8.1.1 Beslutsfattande som regelföljande).

Det har gjorts flera försök att sammanfatta forskningsansatsen
chefsarbetets innehåll. Hales (1986) menar efter en genomgång av tret-
tio inom området genomförda studier att det gemensamma resultatet
kan beskrivas som att chefers arbete varierar med omgivningen, är
flexibelt både till innehåll och form, resulterar i kompromisser och för-
handling samt är reaktivt och därför präglat av kortsiktighet och säl-
lan reflekterande. Ett tillägg till ovanstående sammanfattning, eller
kanske bara ett annat sätt att formulera det, som lyfts fram i framför
allt några av de senare studierna inom området är att chefsarbete inne-
bär att arbeta med människor och bedrivs i interaktion med omvärl-
den där chefens uppgift bland annat är att hantera det oförutsedda och
oregelbundna (Hales, 1999; Mintzberg, 2009; Holmberg & Tyrstrup,
2010, Tengblad, 2002, 2003, 2006; Tyrstryp, 1993, 2005). Tyrstrup
(2005) beskriver till exempel chefsarbete som att hantera när något
händer som inte ska hända respektive när något som bör hända inte
händer. 

Ovanstående beskrivning av chefsarbete kan tyckas överensstäm-
ma med den diskussion om yrkeskunnande som regelföljande som här-
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letts ur denna studies empiriska material. I båda fallen beskrivs chefers
arbete som att agera i en föränderlig värld där varje fattat beslut påver-
kar och påverkas av alla andra beslut som fattas. Chefens arbete inne-
bär att fatta beslut och agera när regelverken inte räcker till, att han tera
frågor som behöver bedömas från fall till fall, eller ingripa när något
som inte kunnat förutses och därför formuleras i regler inträffar.
Beskrivningarna av chefsarbete i min studie och i studierna inom forsk-
ningsområdet chefsarbetets villkor är förbluffande lika. 

En skillnad mellan studierna framträder dock i synen på frekven-
sen av det jag benämner som regelföljande. Som tidigare nämnts utgår
de tidiga studierna inom forskningsansatsen chefsarbetets innehåll
från att chefsarbete kan effektiviseras genom att det struktureras
(Carlsson, 1951; Kotter, 1982; Mintzberg, 1973). Carlsson (1951)
menar till exempel att det är nödvändigt för cheferna att strukturera
arbetet bättre så att de får mer oavbruten tid vilken då kan användas
för strategiskt arbete. Mintzberg (1973) beskriver den effektiva chefs-
arbetsprocessen i form av ett dagsschema med tid avsatt för telefon-
samtal, möten och inläsning av facklitteratur. Personliga möten, det
vill säga den metod de flesta chefer använder för att få tillgång till infor-
mation, är enligt Mintzberg ineffektiva för informationsinsamlande.
Om informationshanteringen i organisationen strukturerades genom
att all information som bärs av individer samlades in och lades in i
databaser skulle chefsarbetet effektiviseras. Varken Carlsson eller
Mintzberg tror att chefsarbete helt kan programmeras. De menar till
exempel att ledarskap måste utföras i en relation. Men stora delar av
chefsarbetet bör utföras på ett mer strukturerat sätt, menar de. 

De senare studierna inom område bygger inte på samma föreställ-
ning om att chefers arbete bör struktureras (se t ex Holmberg &
Tyrstrup, 2010, Tyrstrup, 2002, 2005). Tvärtom beskrivs arbetet som
att hantera oförutsedda händelser i form av missnöjda kunder, sjuka
medarbetare eller problem med IT-system. Det är också när cheferna
gör detta som medarbetarna anser att de agerar som chefer. Däremot
beskrivs cheferna själva som missnöjda med att de inte hinner göra det
de anser att de egentligen borde, nämligen att strategiskt planera arbe-
tet och förmedla denna strategi till medarbetarna. Holmberg och
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Tyrstrup lyfter fram hur chefer förutsätts arbeta efter en i förväg upp-
gjord plan där även eventuella störningar innefattas. Så ser inte chefers
arbete ut menar de och beskriver istället chefsarbete som att hantera
det som inte kan förutses. 

En skillnad mellan min studie och de inom forskningsområdet
chefsarbetets innehåll (se t ex Carlsson, 1951; Holmberg & Tyrstrup,
2010; Mintzberg, 1973; Tyrstrup, 1993, 2002, 2005) är att det regel-
följande beteendet i min studie beskrivs som något som måste ske stän-
digt. Inom forskningsområdet chefsarbetets innehåll beskrivs det istäl-
let som att hantera det som inte kan, eller ännu inte har, strukturerats.
Det vill säga att agera på enstaka oväntade händelser genom att göra
”brandkårsutryckningar”. I min studie framkommer ingen skillnad
mellan strukturerat och ostrukturerat chefsarbete i förhållande till
regelföljande. Yrkeskunnande definierat som regelföljande beskrivs
som att utifrån ett av reflekterad erfarenhet utvecklat omdöme tolka
och därefter agera i en konkret situation. Det innebär inte att göra
brandkårsutryckningar när strukturerna fallerar utan är något som
måste ske i alla situationer, det vill säga både när en rutinarbetsupp-
gift och en brandkårsutryckning utförs. Inga regler, hur enkla och
 självklara de än tycks vara, går att använda utan tolkning och därmed
anpassning till en specifik situation (se 7:2, Att följa regler, 7.3 Modell
och verklighet). 

9.3 Här och nu
Ett annat sätt att diskutera regelföljande kontra regler är i förhållande
till tid. Att beskriva yrkeskunnande som regelföljande innebär att pla-
cera det i tid. Den del av yrkesutövandet som kan styras i regelverk
kan hanteras i förväg eftersom den är oföränderlig och därför kan för-
utses. En rutin, till exempel, både utvecklas och lärs in innan den
används. Om rutinen behöver utvecklas eller anpassas till nya förhål-
landen sker även det utanför den situation i vilken den används. Det
innebär att regelverken skapas och förändras antingen före eller efter
det att de används. Regelföljandet går däremot inte att lyfta ur sitt
sammanhang vare sig tidsmässigt eller situationsmässigt. Regelföl jan -
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det måste ske i situationen, det kan inte skiljas från vare sig tid eller
kontext (se 2.2.2 Här och nu). 

Inom ledarskapsforskningen diskuteras chefsarbetets förhållande
till tid på ett delvis annat sätt. I de tidiga studierna som till exempel
Mintzberg (1973) beskrivs till exempel hur cheferna med min termino -
logi agerar regelföljande genom att fatta beslut ifrån fall till fall istället
för att fatta policybeslut. Mintzberg ser dock endast detta som ett reak-
tivt och ineffektivt beteende. Även i de översikter av forskningsområ-
det som gjorts av till exempel Hales (1986, 1999) beskrivs chefsarbe-
tet som präglat av reaktivitet. Reaktiviteten ses som både påtvingad
och ineffektiv. I Hales (1999) sammanfattning av forskningsansatsen
chefsarbetets innehåll lyfts till exempel det dagliga hanterandet av
medarbetare samt övervakandet och underhållet av arbetsprocessen
fram som två av de arbetsuppgifter chefer lägger mest tid på. Denna
chefsarbetets reaktivitet i vardagen beskrivs som något negativt, något
som utesluter långsiktighet. Andra forskare inom området som till
exempel Kotter (1982) hävdar att chefer kan driva sin egen agenda
även om de reagerar på yttre händelser. En chef som kan utnyttja de
sammanhang han eller hon befinner sig i och de händelser som just då
kräver deras uppmärksamhet för att driva sina egna frågor har stora
möjligheter att göra det. Men även om Kotter har en mer positiv inställ-
ning till chefernas möjlighet att driva frågor ser även han reaktiviteten
som ett hinder. Det är trots reaktiviteten cheferna kan driva sina frå-
gor, enligt Kotter. 

Holmberg och Tyrstrup (2010) visar hur reaktiviteten bryter mot
bilden av ett gott ledarskap. Det goda ledarskapet definieras som att
agera efter en i förväg uppgjord plan där även eventuella störningar
innefattas, medan ledarskap som utövas när något inträffat ses som
dåligt ledarskap. Holmberg och Tyrstrup menar att de empiriska stu-
dierna av chefers arbete motsäger denna bild. Eftersom omvärlden,
både inom och utom företaget, hela tiden förändras är det omöjligt att
som chef alltid kunna planera sitt agerande. Istället innebär chefskap
att tolka omvärlden samt utifrån denna information, ofta ofullständig
och motsägelsefull, agera. Synen på chefsarbete som något som ska
inträffa före något annat det vill säga att vara proaktivt istället för reak-
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tivt bygger på det felaktiga antagandet att i princip allt går att förutse
och därför planera. Cheferna själva definierar dock inte det goda ledar-
skapet som reaktivt. De menar att ledarskap innebär att strategiskt
planera och leda verksamheten istället för att agera ”här och nu”. I till
exempel Tyrstrups studie från 2005 uttrycker cheferna att reaktivite-
ten innebär att de inte hinner göra det de borde göra. De tvingas till
brandkårsutryckningar istället för strategisk planering av verksamhe-
ten.

Som visats ovan finns det skillnader mellan studierna inom forsk-
ningsinriktningen chefsarbetets innehåll. I de tidigare studierna
(Hales, 1986, 1999; Kotter, 1982; Mintzberg, 1973) beskrivs det reak-
tiva beteendet som betydligt mer negativt än i några av de senare (se
t ex Holmberg & Tyrstrup, 2010, Tyrstrup 2002, 2005). Tyrstrup
menar att det regelföljande beteendet, reaktiviteten, är en viktig del av
chefsarbetet. Detta anser dock inte de chefer som deltagit i studierna.

Förhållandet till tid tydliggör ytterligare en skillnad mellan min
studie och de studier jag redogjort för ovan (Hales, 1986, 1999; Kotter,
1982; Mintzberg, 1973; Holmberg & Tyrstrup, 2010, Tyrstrup, 2002,
2005). Ett resultat från min studie är att cheferna beskriver sitt yrkes-
kunnande i form av ett regelföljande beteende i samspel med verksam-
heten i en specifik situation. De utövar sitt yrkeskunnande ”här och
nu”. Däremot bygger utövandet på ett av reflekterad erfarenhet ut -
vecklat omdöme vilket innebär att cheferna tar med sig sin erfarenhet,
sitt ”då”, in i den aktuella situationen. Yrkeskunnandet kan således
beskrivas som ”här, nu och då”.  Inom forskningsinriktningen chefs-
arbetets innehåll beskrivs chefers agerande delvis på samma sätt, att
cheferna agerar i en specifik situation, men detta tolkas i huvuddelen
av stu dier na som ineffektivt. Istället för att agera ”här och nu” bör
cheferna  arbeta med att strategiskt planera verksamheten. Strategisk
planering har många likheter med att utveckla regelverk. Det innebär
på samma sätt en förflyttning i tid från att agera i en situation till att
agera före eller efter något inträffar och det har samma utgångspunkt,
att skeenden kan förutses. I framför allt några av de senare studierna
inom om rådet (se t ex Holmberg & Tyrstrup, 2010, Tyrstrup, 2002,
2005) beskrivs det reaktiva beteendet, att agera i en specifik situation,

288

lotta snickare: 9 | Yrkeskunnande och ledarskapsforskning – en jämförande analys

Lotta Snickares avhandling_tryckversion_Nya Johan  2012-05-08  08.45  Sida 288



som en viktig del i chefens arbete. Dock visar studierna att cheferna
själva, till skillnad från cheferna i min studie, inte anser att de agerar
som chefer när de agerar reaktivt. 

9.4 Att utveckla andras yrkeskunnande
Att utveckla medarbetarnas yrkeskunnande i form av regelföljande
beskrivs i min studie som en del i chefers yrkeskunnande. När chefer-
na beskriver vad de konkret gör för att utveckla medarbetarnas förmå-
ga till regelföljande talar de om hur de utifrån sin erfarenhet av andra
liknande eller helt olika situationer kan hjälpa medarbetaren att dis-
kutera sig fram till hur en regel kan tolkas i ett specifikt fall. Att utveck-
la medarbetarnas yrkeskunnande innebär att stödja medarbetarna i
hanterandet av ett konkret fall på ett sådant sätt att medarbetarnas
egna inre bibliotek av olika exempel byggs upp, menar de. Regelföljande -
kunskap uppstår först genom reflektion över exempel, egna eller
andras. Att genom frågor och samtal utveckla medarbetarnas förmåga
till reflektion ingår därför som en del i att utveckla yrkeskunnandet.
En annan del i att utveckla yrkeskunnandet är att synliggöra regel -
följandekunskapen i organisationen. Regelföljandet kan beskrivas som
tyst kunskap då det inte går att formulera i regler. Regler i form av
fackkunskap, eller kunskap om IT-system och projekthandböcker kan
cheferna däremot inte lära ut, menar de. Den kompetensen har de läm-
nat, de är inte längre experter på regelverken (se 7.5 Att utveckla yrkes-
kunnande).

I ledarskapsforskningen benämns inte utveckling av medarbetar-
nas yrkeskunnande som en specifik del i chefers yrkeskunnande.
Däremot beskrivs chefsarbete som att arbeta med människor. Chefen
är representant för organisationen både mot omvärlden och mot med-
arbetarna. Allt arbete med att administrera och styra organisationen
sker genom människor. En högre chef arbetar mot sina närmsta med-
arbetare, det vill säga underordnade chefer och stabsfunktioner, medan
en första linjens chef arbetar direkt mot medarbetarna. Arbetet defi-
nieras som att få en uppgift, utföra den eller på annat sätt se till att den
utförs och lämna vidare resultatet. Möten beskrivs framför allt som
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tillfällen att få eller ge information. En chef kan också fatta beslut base-
rat på den information som ges vid mötet eller använda mötet till att
informera om beslut. Att vara chef beskrivs som att stå mellan sina
medarbetare och andra kontakter som kunder, kolleger eller chefer,
det vill säga att stå mellan sina medarbetare och olika flöden av infor-
mation. Att arbeta med medarbetarna innebär då bland annat att dela
med sig av informationen eller att använda den för att planera arbetet.
(Mintzberg, 1973, 2009; Stewart, 1983; Tyrstrup, 1993; Tengblad
2002, 2003, 2006).

Ovanstående skillnader i beskrivningen av chefers förhållningssätt
till medarbetarna kan diskuteras utifrån synen på information. Den
neoklassisistiska synen på informationsflöden via hierarkiska nivåer
motsägs av empirin såväl inom forskningsområdet chefsarbetets inne-
håll som inom forskningen om yrkeskunnande. Däremot förutsätts
chefen inom båda forskningsinriktningarna ha mer information än
medarbetarna. Skillnaden mellan inriktningarna ligger i synen på
information i förhållande till kunskap. 

I forskningen om yrkeskunnande lyfts skillnaden mellan informa-
tion och kunskap fram.  Kunskap definieras som exempel då det är
först i det enskilda exemplet som informationen kan vara så exakt att
den förtjänar beteckningen kunskap, det är först där alla detaljer, otyd-
ligheter och all motsägelsefull information kan ses. Den aggregerade
information om verksamheten som cheferna har större tillgång till än
medarbetarna består av genomsnitt, medeltal och förenklingar.
Kunskap i form av exempel har ingen plats i dessa informationsflöden.
När cheferna utvecklar medarbetarnas yrkeskunnande är det exempel
de använder, inte information i form av genomsnitt och medeltal (se
7.4.2 Information och kunskap).  

Inom forskningsinriktningen chefsarbetets innehåll är synen på
information och kunskap delvis en annan. Information ses inte på sam-
ma sätt skilt från kunskap vilket innebär att cheferna eftersom de för-
väntas ha mer information än medarbetarna också förväntas ha mer
kunskap. Det är denna kunskap cheferna ska dela med sig av till med-
arbetarna genom att fatta beslut i enskilda fall eller genom att utveck-
la regelverk. Cheferna beskrivs dock själva hellre agera utifrån en osä-
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ker men aktuell källa än en äldre men genomarbetad rapport (se tex
Carlson, 1951; Hales, 1986, 1999; Tengblad, 2006). Det här tolkas i
studierna i huvudsak som ett ologiskt beteende. Jag menar dock att en
möjlig tolkning är att den aktuella källan kan ses som ett exempel det
vill säga kunskap medan den genomarbetade rapporten endast består
av information. 

Skillnad mellan min studie och de studier inom forsknings in -
riktningen chefsarbetets innehåll som jag redogjort för ovan skiljer sig
delvis åt i synen på chefers yrkeskunnande som att utveckla medarbe-
tarnas yrkeskunnande. I min studie beskrivs hur yrkeskunnande
utvecklas genom att chefen stödjer medarbetarna i hanterandet av
 konkreta fall. Dels delar chefen med sig av sin erfarenhet av liknande
eller annorlunda situationer, dels samtalar chefen med medarbetarna
om exemplen. På detta sätt stöds medarbetarens utveckling av det på
reflekterad erfarenhet byggda omdöme som är grunden för regelföl-
jandet. Inom forskningsinriktningen chefsarbetets innehåll beskrivs
inte på samma sätt vare sig att chefens uppgift är att utveckla medar-
betarna eller hur detta i sådana fall ska ske. När chefens arbete med
medarbetarna diskuteras menar jag att det sker från en delvis annan
position. Utgångspunkten är att chefen, som besitter mer information
än medarbetaren, på grundval av detta kan avgöra hur medarbetaren
ska agera i de fall som inte hanteras i regelverken. Chefen kan också
dela med sig av information till medarbetarna eller använda informa-
tion för att planera medarbetarnas arbete.

9.5 Att hantera osäkerhet
Förmåga att hantera osäkerhet beskrivs i min empiri som en både tyd-
lig och viktig chefskompetens. Hanterandet av osäkerheten beskrivs
på tre olika sätt. Ett är att inför medarbetare och omvärld stå för att
alla beslut inte kan fattas och att vissa frågor är för komplicerade och
svåra för att lösa med ett snabbt beslut. Av Mats (18:2) beskrivet som
att ”våga koka i osäkerhetens olja” (se 8.1.2 Att koka i osäkerhetens
olja; 8.1.4 Enkla eller förenklade beslut). Ett annat är att tydliggöra för
medarbetarna att en verksamhet aldrig fullt ut går att styra med regel-
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verk och att omdöme i form av reflekterad erfarenhet därför är en viktig
del i yrkeskunnandet (se 7.5.2 Vad tillför cheferna?) Det tredje sättet är
att själv hantera insikten om att chefspositionen inte automatiskt inne-
bär att det går att fatta rätt beslut. Eftersom vissa frågor är så kompli-
cerade att de inte blir bättre av att lösas ”på ett speciellt sätt” är en del
i chefens yrkeskunnande att delta i den process där dessa frågor stän-
digt diskuteras. En konsekvens av ovanstående beskrivning är att che-
fens yrkeskunnande också innebär att härbärgera den osäkerhet som
uppstår, hos medarbetare och kunder, när beslut inte fattas (se 8.2.1
Att härbärgera osäkerhet).

Även inom forskningsinriktningen chefsarbetets innehåll beskrivs
en chefsuppgift som att hantera osäkerhet. Tidigare har beskrivits hur
chefen förväntas agera när det som ska hända inte händer eller när det
som inte ska hända istället (Tyrstrup, 2005). Holmberg och Tyrstrup
(2010) beskriver agerande i osäkra situationer som kärnan i ledarska-
pet. Hanterande av osäkerhet är också det chefer prioriterar först,
menar de. Hales (1999) sammanfattar chefens mest tidkrävande upp-
gifter som att hantera medarbetare samt att övervaka och underhålla
arbetsprocessen.  Chefen agerar, enligt Hales, i de situationer när något
som regelverken inte kan hantera inträffar. Chefsuppgiften kan beskri-
vas som att ”vara istället för regler” genom att agera och fatta beslut i
de frågor som inte redan är hanterade i regelverken. Det vill säga när
något oväntat händer eller när något går fel. 

Att hantera osäkerhet beskrivs således som en del i chefens yrkes-
kunnande både inom forskningsinriktningen chefsarbetets innehåll
och i min empiri. Däremot skiljer sig beskrivningarna åt. I min empi-
ri beskrivs det som att härbärgera den osäkerhet som ”ett ickebesluts-
fattande” skapar samt att vara en del i en ständigt pågående process
där de frågor som inte bör avgöras genom ett beslut ständigt diskute-
ras.  Att hantera osäkerhet beskrivs således mer som att inte fatta beslut
än som att fatta beslut. Inom forskningsinriktningen chefsarbetets
innehåll ser chefsuppgiften istället som att agera, att fatta beslut och
hantera de fall där regelverken inte räcker till (Hales, 1999; Tyrstrup,
2005). Att hantera osäkerhet blir synonymt med att göra, att fatta
beslut, även om besluten bara är temporära. Inom forskningsinrikt-
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ningen chefsarbetets innehåll behöver ingen osäkerhet härbärgeras då
chefen i sin uppgift att hantera det oväntade, det som gått fel, agerar
och ställer till rätta. 

9.6 Beslutsfattande som skenhandlingar
I min empiri beskrivs en typ av beslutsfattande som jag valt att kalla
skenhandlingar. Med skenhandlingar menar jag beslut som fattas trots
att de inte kommer att lösa det problem som diskuteras och där de som
fattar besluten är fullt medvetna om detta. Med begreppet skenhand-
lingar har jag lyft fram en annan möjlig tolkning av vissa beslutssitua-
tioner än den som cheferna i min empiri beskriver. Jag menar att be -
sluten kan ha tagits med syfte att lugna organisationen. Att de kan ses
som ett sätt för de beslutsfattande cheferna att visa att de tar ansvar för
problemet. En skenhandling kan då vara ett effektivt sätt att hantera
en av de osäkra beslutssituationer som beskrivs i ovan (se 8.2.2
Skenhandlingar).

Inom forskningsområdet chefsarbetets innehåll diskuteras inte
skenhandlingar. Studierna visar dock, som tidigare diskuterats, att
 chefer inte i någon större utsträckning ägnar sig åt att skapa regelverk
genom att fatta policybeslut utan istället fattar beslut i enskilda
 händelser.

Att chefer handlar genom att fatta beslut har ifrågasatts i institutio-
nell forskning. Som beskrivits i kapitlet tre är forskningsinriktningen
inte direkt relevant för denna avhandlings syfte eftersom jag inte
 analyserar chefers yrkeskunnande utifrån institutionaliseringsteori.
Jag har trots det valt att översiktligt redogöra för institutionaliserings-
teorin syn på handlande i relation till chefskap beroende på inriktning-
ens starka position i skandinavisk organisationsforskning. I institu -
tionaliseringsteori beskrivs hur chefer använder beslutsfattandet för
att agera (se t ex Brunsson, 1985). Beslutsfattande kan då bara förstås
fullständigt om vi ser det som ett sätt att få agerande till stånd. Beslut
som förefaller vara irrationella kan om de tolkas i förhållande till hand-
ling istället ses som rationella. Mycket av beslutsirrationaliteten kan
beskrivas som aktionsrationalitet vilket innebär att ett mer rationellt
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fattat beslut troligen inte skulle leda till aktivitet (Brunsson, 1985). 
De beslut jag menar kan tolkas som skenhandlingar skulle med

begrepp från institutionell teori istället kunna beskrivas som aktions-
rationella. Eller, med Brunssons (1985) begrepp för att beskriva en
rationell beslutsprocess om målet är agerande, som beslut med begrän-
sad rationalitet.

9.7 Att ta ansvar
Yrkeskunnande i form av regelföljande beskrivs i min empiri som att
ta ansvar. Att bokstavligt följa regler som någon annan satt upp inne-
bär inte att ta risker. Om något går fel trots att regeln följts exakt läggs
ansvaret hos regelverket, det vill säga, den som utformat det eller fat-
tat beslut om dess införande. Regelföljande i den betydelse som
används inom forskningsområdet Yrkeskunnande och Teknologi inne-
bär däremot alltid att ta ansvar. I varje handling finns en valmöjlighet.
Genom att handla väljs ett agerande vilket innebär att ansvar för
 agerandet måste tas. Då forskningsområdet utgår ifrån att yrkeskun-
nande innebär att utifrån det egna omdömet tolka och använda regler
innebär allt agerande en ansvarighet (se 8.3 Att fatta eller att inte fat-
ta beslut som att ta ansvar).

Inom forskningsinriktning chefsarbetets innehåll beskrivs också
ansvar som en bärande del i chefers arbete. En del av ansvarigheten
kopplas till chefens formella roll, att ansvara för sin verksamhet och
sina medarbetare. Det formella chefsuppdraget stöds av organisatio-
nens resursfördelning och rutiner. Ansvaret i organisationen ses som
delegerat från högsta chefen ner till chefsnivå efter chefsnivå. Om ett
fel inträffar i någon del av organisationen omfattar ansvaret på samma
sätt alla chefer över den enhet där felet inträffade (Hales, 1999).
Tyrstrup (2005) beskriver också ansvar som en bärande del i chefsar-
betet men utifrån en annan ingång. Det är när chefen hanterar det
oväntade, det som inte kunnat förutses som chefen tar ansvar menar
Tyrstrup och påpekar att det är just denna del av chefsarbetet som
medarbetarna ser som att vara chef.

Mintzberg (1973, 2009) menar att både den formella chefsrollen,

294

lotta snickare: 9 | Yrkeskunnande och ledarskapsforskning – en jämförande analys

Lotta Snickares avhandling_tryckversion_Nya Johan  2012-05-08  08.45  Sida 294



som beskrivs av Hales (1999) och den informella, som beskrivs av
Tyrstrup (2005), existerar och är en del av chefsarbetet. En chef kan
aldrig bara verka i den formella organisationen utan måste också han-
tera den informella.  Det innebär att ansvaret i chefsrollen är struk -
turellt, det vill säga följer med chefsuppdraget, och innebär ett formellt
ansvar för att mål uppfylls, budget hålls och verksamheten bedrivs
inom ramen för lagar, förordningar och andra styrdokument. Men att
det även finns ett informellt ansvar för att hantera händelser som inte
kunnat förutses såväl som fel som uppstår.

Ansvar beskrivs som en bärande del av chefers yrkeskunnande såväl
i min studie som inom forskningsinriktningen chefsarbetets innehåll
(Hales, 1999; Mintzberg 1973, 2009; Tyrstrup, 2005). En skillnad är
dock att ansvaret inom forskningsinriktningen chefsarbetets innehåll
delas upp mellan den formella och den informella organisationen. I
den formella organisationen är ansvaret kopplat till uppdrag och
resursfördelning medan det i den informella beskrivs som att hantera
störningar. I min studie beskrivs ingen sådan uppdelning. Istället ses
ansvaret som kopplat till handling. Allt agerande, även att inte agera,
innebär ett val mellan olika möjligheter och därför ett ansvar. 

9.8 Sammanfattande diskussion
Studierna inom forskningsinriktningen chefsarbetets innehåll bygger
ofta på rika empiriska material. När jag jämfört min studies resultat
med resultaten från studier inom inriktningen har jag sett stora lik -
heter i beskrivningarna av chefers arbete. Det har inte spelat någon
roll var eller när studierna genomförts. De konkreta beskrivningarna
av en chefs arbetsuppgifter och agerande har varit väldigt lika. De olik-
heter som jag diskuterat i detta kapitel menar jag därför härrör sig till
tolkningen av empirin där det är skillnaden i synen på regler och regel-
följande som tydliggörs. Jag vill framför allt lyfta fram tre saker: regel-
följande, att hantera osäkerhet och att ta ansvar.

Regelföljande beskrivs i min studie som något som ständigt pågår
medan samma beteende inom forskningsinriktningen chefsarbetets
innehåll istället beskrivs som något som sker vid enstaka tillfällen. I
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min studie visas att inga regler, hur enkla och självklara de än tycks
vara, går att använda utan tolkning och därmed anpassning till en
 specifik situation. Regelföljandet sker således ständigt. I forsknings -
inriktningen chefsarbetets innehåll beskrivs samma typ av beteende
istället som att hantera det som inte kan, eller ännu inte har, struktu-
rerats. Det vill säga att agera på enstaka oväntade händelser genom att
göra ”brandkårsutryckningar”.  

Att hantera osäkerhet beskrivs som en del i chefens yrkeskunnande
både inom forskningsinriktningen chefsarbetets innehåll och i min
empiri. Jag menar dock att min studie utvecklar begreppet. Inom forsk-
ningsinriktningen chefsarbetets innehåll beskrivs att hantera osäker-
het som synonymt med att göra, att hantera de fall där regelverken
inte räcker till. I min empiri beskrivs det istället som att härbärgera
den osäkerhet som ”ett ickebeslutsfattande” skapar samt att vara en
del i en ständigt pågående process där de frågor som inte bör avgöras
genom ett beslut ständigt diskuteras. I forskningsinriktningen chefs-
arbetets innehåll beskrivs istället hur chefen hanterar det oväntade,
det som gått fel, och ställer allt till rätta. Det innebär att ingen oro
behöver härbärgeras. 

Att ta ansvar beskrivs i min empiri som en del av regelföljandet. Att
ta ansvar kan då innebära att fatta beslut men det kan lika gärna
 innebära att inte göra det och då istället härbärgera den osäkerhet som
uppstår. Chefers yrkeskunnande kan därigenom sammanfattas i
begreppet att ta ansvar. Allt agerande, även att inte agera, innebär ett
val mellan olika möjligheter och därför ett ansvar. Inom forskningsin-
riktningen chefsarbetets innehåll beskrivs ansvaret som en bärande
del i chefers yrkeskunnande. Det beskrivs dock på olika sätt i den
 formella och den informella organisationen. I den formella organisa-
tionen är ansvaret kopplat till uppdrag och resursfördelning medan
det i den informella beskrivs som att hantera störningar i form av att
något oväntat eller felaktigt inträffar. 

Jag diskuterar också hur vissa beslut i min empiri kan tolkas som
skenhandlingar vilket innebär att syftet med beslutet inte är att lösa
ett problem utan att härbärgera den oro problemet orsakar. Dessa
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beslut skulle med begrepp från institutionell teori istället kunna beskri-
vas som aktionsrationella. 

Ett resultat från min studie som inte diskuteras inom forsknings -
inriktningen chefsarbetets innehåll är chefernas ansvar för att utveckla
medarbetarnas yrkeskunnande. I min studie beskrivs en del i chefers
yrkeskunnande som att utveckla medarbetarnas regelföljande. Inom
forskningsinriktningen chefsarbetets innehåll diskuteras inte heller
snabbhet som yrkeskunnande för chefer. Min empiri visar att snabb-
het för chefer, förutom hög leveranskapacitet, också innebär att aldrig
säga nej till eller ifrågasätta leveranser. Snabbheten beskrivs också få
som effekt att regelstyrningen i organisationen ökar. Snabbhet i bety-
delsen av att inte säga nej kommer att diskuteras vidare i nästa kapitel.
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I det här kapitlet kommer jag att analysera min empiri med utgångs-
punkt i feministisk teori om organisation och ledarskap. I kapitel fyra
beskrivs de studier inom forskningsområdet som det givet avhand-
lingens syfte har varit fruktbart för mig att arbeta med. Det här är det
fjärde analyskapitlet. I de två första, kapitel sju och åtta, har teori om
yrkeskunnande varit utgångspunkt för analysen och i det tredje,  kapi-
tel nio, har jag använt ledarskapsforskning med inriktning mot chefers
arbete som analytisk referensram. Då feministisk ledarskapsforskning
visar att kön har betydelse för förutsättningarna att få och att utöva
chefskap har jag valt att även analysera empirin utifrån denna teoretiska
plattform. Det innebär att jag i det här kapitlet kommer att besvara
forskningsfrågan: ”Tillmäts kön betydelse i beskrivningarna av yrkes-
kunnande?”

10.1 Skillnader i yrkeskunnande mellan kvinnor och män?
I kapitel sju och åtta beskrivs chefens yrkeskunnande som snabbhet,
regelföljande och att utveckla medarbetarna. Regelföljande är grun-
den i allt yrkeskunnande men för chefer innebär det specifikt att fatta
eller inte fatta beslut utifrån ett av reflekterad erfarenhet utvecklat
omdöme. Att inte fatta beslut innebär också att härbärgera osäkerhet. 

I empirin visas inga skillnader mellan kvinnor och män i beskriv-
ningen av chefers yrkeskunnande. Seminariedeltagarna uttrycker sam-
ma uppfattningar om vad yrkeskunnandet består av. De håller med
varandra i diskussionen, fyller i varandras berättelser med egna exem-
pel och hjälper varandra att konkretisera eller komma vidare i samtalet.
Kvinnorna och männen beskriver således de grundläggande delarna i
sitt yrkeskunnande som chefer på samma sätt.
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Detta resultat bekräftas av det fåtal studier som, utifrån en för stå-
else om hur kön görs i organisationer, undersökt kvinnors och mäns
beteende som chefer (Wahl, 1998). Studierna visar inga eller mycket
små skillnader i verkligt beteende mellan kvinnor och män på chefs-
positioner. Däremot menar Wahl att det är svårt att dra några slut sat-
ser av studiernas resultat så länge kvinnors minoritetsposition på
 chefspositioner innebär att kvinnor och män utövar chefskap under
olika villkor. Kvinnor och män bemöts, bedöms och förväntas vara på
olika sätt som chefer vilket påverkar inte bara deras möjligheter att
agera utan också hur agerandet uppfattas. Samma handlande av en
chef kan således tolkas och uppfattas på olika sätt beroende på om det
är en kvinna eller en man som utför handlingen (se t ex Wahl
1992/2003). Studier visar också att möjligheterna att erhålla en chefs-
position skiljer sig åt mellan kvinnor och män, då ledarskap konstrue-
ras i samspel med manlighet (se t ex Collison & Hearn, 1994; Halford
et al. 1997; Holgersson, 2003; Wahl, 1992/2003).

Att kvinnor och män utövar chefskap under olika villkor eller att
kvinnor och män har olika möjligheter att erhålla en chefsposition var
dock ingenting som diskuterades av cheferna under dialogseminarierna.
De beskriver sitt yrkeskunnande på samma sätt och diskuterar inte att
kön skulle ha betydelse för möjligheterna att få eller att utöva chefskap. 

Kön var inte heller ett uttalat tema under den seminarieserie som
utgör denna avhandlings empiri. Till exempel fanns inga frågeställ-
ningar rörande kön med i den beskrivning av seminarieseriens tema,
chefers yrkeskunnande, som gavs till deltagarna. Inte heller problema-
tiserades kön i någon av de texter som deltagarna skulle läsa inför semi-
narierna. Istället kan seminarieserien utmärkas av det Linghag (2009)
beskriver som en ”könsneutral yta”. Ett uttalat kriterium för urvalet
av deltagare till seminarieserien var att könsfördelningen skulle vara
jämn. Det var också jämn könsfördelning bland såväl inbjudna gäster
som författare till impulstexter. I en studie av ett ledarutvecklingspro-
gram för potentiella chefer i en svensk bank visar Linghag (2009) hur
omsorgen om könsneutralitet, med till exempel jämn könsfördelning
i deltagargruppen och könsneutrala namn i olika övningar, gör kön
frånvarande. Linghag beskriver hur det blir tydligt att kön finns när
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till exempel deltagare byter kön i olika rollspel. Detta problematiseras
dock inte av vare sig deltagare eller programledning. Linghag ser ock-
så hur kvinnors och mäns potential som ledare skapas på olika sätt i
förhållande till kön. När kvinnor är aktiva i olika övningar skapas de
som styrande och tävlingsinriktade och uppmanas att dämpa sig. Män
som är mer passiva i samma övningar uppmanas i stället att vara sig
själva och bara slappna av. Den blandade bilden där kön både finns och
inte finns förvirrar och döljer därmed betydelsen av kön i förhållande
till ledarskap, enligt Linghag. 

Jag menar att samma sak kan vara fallet i seminariegruppen. Kön
sägs ha betydelse för chefers yrkeskunnande eftersom ett kriterium för
deltagargruppen är jämn könsfördelning. Däremot problematiseras
kön inte i något sammanhang under seminarieserien. Till exempel
skulle seminariegruppen för att avspegla andelen kvinnor och män på
den chefsnivå deltagarna befann sig ha bestått av två kvinnor och åtta
män. En jämn könsfördelning bland deltagarna kan således ha bidra-
git till att dölja den könssegregering på chefspositioner som finns i
organisationen och därmed bidragit till att kön inte diskuteras. Att ge
dubbla budskap om betydelsen av kön på det sätt som beskrivs ovan,
det vill säga att poängtera att en jämn könsfördelning i deltagargrup-
pen är viktig samtidigt som kön i förhållande till ledarskap inte disku-
teras, kan också ha tolkats som att kön inte är ett tema som bör tas upp
under seminarierna. 

10.2 Snabbhet och ledarskapsmaskuliniteter
Som beskrivs i kapitel sju är det första som blir synligt i mitt material
att en chef ska vara snabb. Cheferna beskriver hur snabbhet är något
som prioriteras i organisationen och därför en förutsättning både för
att få en chefstjänst och för att kunna arbeta som chef.  De menar ock-
så att snabbhet är något som är utmärkande för dem som individer.
De tycker om att arbeta mycket och fort. Snabbhet innebär dock inte
bara att kunna leverera mycket och snabbt. Det innebär också att ald-
rig säga nej till eller ifrågasätta leveranser. ”Nej det hinner jag inte”
eller ”Nej det har vi inte resurser till” är två omöjliga repliker (se t ex
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Mats, Christina, Thomas, Eva, Maria, Rickard, Cecilia, Rickard och
Arne 14:1 och framåt).

När cheferna beskriver företagets ledarskapsstil målar de således upp
bilden av en snabb och lojal jasägare, ständigt beredd till leveranser. 

I Fogelberg Erikssons (2005) studie av manliga chefer på olika nivå-
er i ett verkstadsindustriföretag beskrivs tre dominerande ledarskaps-
maskuliniteter: bygdens son, fadern och den hängivne. Av dessa kan
den tredje, den hängivne, sägas ha stora likheter med den ledarskaps-
stil som beskrivs i min empiri. Den hängivne är mycket engagerad i
såväl företaget som den egna verksamheten och personalen och hängi-
venheten visas framför allt genom att mycket tid och engagemang
 investeras i arbetet. Ledaren som en snabb och lojal jasägare överens-
stämmer också väl med den ledarskapspraktik som Collison och Hearn
(1994) benämner entreprenör eller karriärist. Collison och Hearn visar
hur olika konstruktioner av manlighet kopplats till olika konstruk -
tioner av ledarskap och beskriver utifrån det fyra olika ledarskapsprak-
tiker: auktoritarism, paternalism, entreprenörialism och karriärism.
Av dessa är det de två senare som kan ses som en nutida ledarskaps-
praktik enligt Collison och Hearn. Både entreprenören och karriäris-
ten utmärks av hög arbetstakt, långa arbetsdagar och en prioritering
av arbetslivet före privatlivet. Skillnaden mellan entreprenören och
karriäristen är att entreprenören ser sig som en del av företaget och
drivs av att konkurrera med andra företag, medan karriäristen har
fokus på den egna karriären och därmed drivs av konkurrens med andra
män i karriären. Karriäristen är villig att arbeta mycket om det gynnar
den egna karriären, resultatet av arbetet är inte det viktiga. 

I min studie beskriver både kvinnor och män en ledarskapsstil som
i stort sett överensstämmer med Fogelberg Erikssons ”den hängivne”
och Collison och Hearns ”entreprenör” eller ”karriärist”. Jag menar
dock att dragen av karriärist överväger något. Rickard (14:1) uttryck-
er det tydligast när han säger att det kan vara farligt att som enskild
individ försöka förändra organisationen. Om han protesterar kan han
inte vara säker på att få behålla sin chefsposition eftersom det finns
andra som är villiga att ta över utan att kräva att villkoren förändras.
Rickard avslutar med att säga att det enda de som chefer kan göra är
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att ta ansvaret mot sig själva. Mats (2:3) pratar inte om sitt eget
 beteende utan om andra chefer när han beskriver hur ingen chef vågar
driva de frågor som är viktiga för företaget eftersom det innebär att de
sätter sina karriärer på spel. Jag tolkar dock Mats beskrivning som att
han ser en organisation med tydliga drag av karriärism. 

Både Fogelberg Eriksson (2005) och Collison och Hearn (1994)
studerar hur män skapar och skapas i en ledarroll som binder samman
ledarskap och manlighet. Collison och Hearn menar att konstruktio-
nen av ledarskap som att ständigt prioritera arbete före familj och pri-
vatliv utestänger kvinnor från chefspositioner på grund av att kvinnor
har, eller förväntas ha, ett större omsorgsansvar än män. Halford et al.
(1997) visar i en studie av bland annat en bank hur karriärvägarna har
förändrats och att det har inneburit att kvinnor i större omfattning
fått tillgång till dessa. Eftersom chefer inte längre kan motivera och
legitimera sin position och sina privilegier med faktorer som kön, ålder,
etnicitet, erfarenhet eller senioritet är den accepterade förklaringen
nu stället kompetens, enligt Halford. Kompetens beskrivs bland annat
som att arbetet prioriteras framför alla andra åtaganden. Då kvinnor
förutsätts ha och prioritera ett omsorgsansvar som omöjliggör för dem
att prioritera arbetet konstrueras kvinnor som mindre kompetenta än
män. Om kvinnor vill göra chefskarriär är villkoret att de accepterar
den, fortfarande manliga, chefsdiskursen. Halford menar att gränsen
för att göra chefskarriär har flyttats från att förut ha gått mellan grup-
pen kvinnor och gruppen män till att nu gå rakt igenom gruppen
 kvinnor. Kvinnor som accepterar den manliga chefsdiskursen och
 frånsäger sig ett omsorgsansvar tillåts göra karriär. 

De chefer som deltar i studien rapporterar alla till en koncernled-
ningsledamot. Det innebär att de har gjort karriär och befinner sig på
höga chefspositioner. Att kvinnor och män beskriver samma ideala
ledarskapsbild kan således tolkas som att både män och kvinnor accep-
terat den manliga chefsdiskursen. Något som enligt Halford (1997) är
en förutsättning för att nå en chefsposition.
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10.3 Homosocialitet som öppnar och stänger
Tidigare har redogjorts för hur kvinnor och män i empirin beskriver
chefers yrkeskunnande på samma sätt. Kvinnor och män håller med
varandra och fyller i och förtydligar varandras exempel. När det gäller
organisationens prioritering av snabbhet och dess konsekvenser för
verksamheten finns dock en nyansskillnad mellan kvinnor och män.
Såväl kvinnor som män uttrycker att tempot drivits upp för högt och
att det får som konsekvens att leveranserna inte ”duger längre”.
Organisationen skulle vinna på att fördjupa sig i och satsa på några
frågor istället för att försöka göra allt och då med otillfredsställande
resultat menar de (se t ex Mats, 12:1; Katarina, 6:2). När det gäller de
egna möjligheterna såväl som det egna ansvaret för att förändra tem-
pot finns det däremot en viss könsskillnad i gruppen. Eva (14:1) går
längst genom att säga: ”Alternativet är ju då att göra revolution. Vi
slutar nu. Om tillräckligt många gör det förändras det.” Cecilia,
Christina och Katarina (se t ex 14:1 till 15:1, 13:3) håller med Eva. De
menar att det är ett chefsansvar att säga nej och att det är farligt att tro
att man inte kan förändra. Mats, Thomas, Maria, Rickard, Peter och
Arne ( se t ex 14:1 till 15:1, 2:3, 4:3 ) menar dock att en förändring är
omöjlig att uppnå. Att utvecklingen redan har gått för långt och att det
är omöjligt att som individ förändra strukturer är några av de tvivel
som uttrycks. Maria (22:2) som här står för linjen att det inte går att
göra något byter dock sida och frågar vid nästkommande möte: ”Varför
gör vi inte revolution? Säger att vi vill göra det här, det här är vikti-
gast.”

Att driva en annan linje än den i organisationen accepterade beskrivs
av flera av cheferna som farligt. Det finns andra som står villiga att ta
över om de säger nej. Rickard är den som tydligast uttrycker att han
som individ kan förlora på att försöka. Rickard (14:1) säger till exem-
pel: ”Jag håller med Thomas. Jag tror att det är alldeles för få som är
beredda att ställa sig upp och skrika för att organisationen ska föränd-
ras. Säger vi ifrån finns det andra som är villiga att hoppa in. Vi måste
ta ansvaret mot oss själva, det är det enda vi kan göra.” Mats (2:3) beskri-
ver på samma sätt hur att stå upp för ett beslut kan innebära slutet för
den egna karriären. Effekterna av ett beslut om en IT-investering är
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inte synliga omedelbart. Därför är sådana beslut lätta att fatta, menar
han. Ett beslut om en höjning eller sänkning av räntan på bostadslån
syns däremot och får konsekvenser genast. Mats fortsätter: ”När du
fattar sådana beslut måste du kunna ställa dig upp och säga jag tror
 personligen på det här, jag har bildat mig en egen uppfattning. Det
 saknas personer med ett personligt mod. Det saknas personer som vill
något med banken. Som sätter verksamheten först. De sätter sin karriär
först istället. /…/” 

Kritiken av prioriteringen av snabbhet innefattar också en kritik av
koncernledningen som de som är ytterst ansvariga för detta. Männen
är mer ambivalenta än kvinnorna i denna kritik.  När Cecilia (6:3)
 frågar ”Vad har vi själva för ansvar? Har vi en bild av vi och dem?”
 svarar till exempel Arne (6:3) med att beskriva hur han själv inte tar
sitt ansvar eftersom han känner att hans röst är betydelselös i det sto-
ra företag som banken är. Även Mats (2:4) förklarar på samma sätt
koncernchefens brist på agerande med att han själv fattar beslut på helt
andra grunder på den chefsposition han har i dag än vad han gjorde
när han var gruppchef och hade möjlighet att överblicka alla frågor.
Arne och Mats identifierar sig båda med koncernledningen på det
 sättet att de förklarar koncernledningens agerande med exempel på
hur de själva agerar eller inte agerar i liknande situationer. 

Mats är både en av dem som uttrycker kraftigast kritik mot
 koncernledningen och den som är villigast att förklara dess agerande.
Han går från att säga att bristen på mod hos högre chefer gör att de
inte vågar fatta beslut, till att förklara det uteblivna beslutsfattandet
med att organisationen är för komplicerad för att det ska gå att fatta
beslut vilket innebär en ”väldigt spännande dynamik” (Mats, 2:4). Det
finns egentligen bara en person, koncernchefen, som kan fatta beslut
säger Mats. Men han avstår eftersom det finns så många olika viljor i
koncernledningen att varje fattat beslut skulle innebära konflikter. 

Jag tolkar männens identifikation med högre chefer, män, som
 tecken på homosociala strukturer i organisationen. Homosocialitet
innebär att män identifierar sig med och vänder sig mot andra män
eftersom män är mer resursstarka än kvinnor (Lipman-Blumen, 1976). 

Alla män upptas inte i de homosociala strukturerna, då även fakto-
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rer som klass, etnicitet och sexualitet är sorterande. För att bli uppta-
gen, av Lindgren (1996) benämnt som kooptering, krävs förutom
 likhet att personen tillför något värdefullt, något som förstärker grup-
pens status. Lindgren beskriver kooptering som att det inom varje
homosocial struktur finns en manlig idealbild mot vilken männen
mäts, anpassar och jämför sig. Idealbilden ser olika ut i olika organisa-
tioner. Jag tolkar männens mer ambivalenta inställning till koncern-
ledningen, där hård kritik blandas med igenkänning och förklaringar
till agerandet, som att de tillför lojalitet. Att bli upptagen i de homo-
sociala strukturerna beskrivs av Holgersson (2003) som att ”göras
 kompetent” tillsammans med andra till exempel genom att få tillgång
till tjänster, nätverk, information och beslutsforum. Jag tolkar
 männens ovilja att försöka hejda prioriteringen av snabbhet som att
ett upptagande i de homosociala strukturerna inte bara innebär att
”göras kompetent” utan också att handlingsutrymmet begränsas.
Männen och kvinnorna har samma bild av effekterna av prioritering-
en av snabbhet. Men där kvinnorna ser det som sitt ansvar som chefer
att säga nej, att ”göra revolution” beskriver männen hur utvecklingen
inte går att stoppa. Den har gått för långt, koncernledningen kan inte
fatta andra beslut eftersom organisationen är för komplicerad, de har
själva agerat på samma sätt i liknande situationer är några av förkla-
ringarna. Jag menar att denna skillnad kan tolkas som att männen ser
ett mindre eget handlingsutrymme i organisationen än kvinnorna. En
förklaring till männens mindre handlingsutrymme kan vara att homo-
sociala strukturer gör män kompetenta i utbyte mot lojalitet. 

10.4 Ett speciellt kvinnligt ledarskap?
Att kön skulle ha betydelse för chefers yrkeskunnande nämns vid ett
tillfälle under dialogseminarierna. Seminarieledare Bo Göranzon kom-
menterar då kvinnligt och manligt ledarskap (15:1). Han säger att han
tycker att det går en skiljelinje genom gruppen där kvinnorna är myck-
et mer konflikt- och förändringsbenägna än männen och frågar om
det finns: ”ett kvinnligt ledarskap som kör rätt på utan att vara
 taktiskt?” Göranzon föreslår att deltagarna ska diskutera detta med en
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av de gäster, en hög kvinnlig chef, som bjudits in till ett kvällssamtal
vid ett senare seminarietillfälle. Ingen av de nio seminariedeltagarna,
fyra män och fem kvinnor, svarar Göranzon. Samtalet fortsätter istäl-
let som om ingenting sagts.

Med sin kommentar om ett speciellt kvinnligt ledarskap definierar
Göranzon de kvinnliga cheferna som bärare av ett annorlunda ledar-
skap i motsats till de manliga chefernas vanliga, normala ledarskap.
Ledarskapet beskrivs också på ett specifikt sätt. Kvinnligt ledarskap,
enligt Göranzon, är att köra ”rätt på utan att vara taktisk”. Genom att
besvara Göranzons kommentar skulle cheferna således antingen in -
leda en diskussion om kön på premisserna att det finns ett speciellt
kvinnligt ledarskap, och att detta speciella kvinnliga ledarskap ser ut
på ett visst sätt eller problematisera Göranzons uttalande. Även om en
problematisering skulle ha flyttat skillnaderna från utövande av ledar-
skap till villkoren för att utöva hade skillnader mellan kvinnor och
män synliggjorts. Som tidigare visats beskriver både kvinnor och män
samma ledarskapsstil. Något som jag utifrån Halford et al. (1997)
 tolkar som att såväl kvinnor som män accepterat den manliga chefs-
diskursen. Då diskursen inte heller är förhandlingsbar blir det enda
återstående alternativet att inte diskutera kön.

10.5 Ett lunchsamtal 
Cheferna diskuterar således inte alls yrkeskunnande från ett könsper-
spektiv under seminarierna. Vid en lunchrast när enbart kvinnor finns
kvar i seminarierummet handlar samtalet dock om ledarskap och kön.
Kvinnorna diskuterar skillnaden mellan att ha en kvinna respektive
man som högsta chef och säger att det var lättare att vara kvinna och
chef under den kvinnliga vd som nyss avgått. Lunchsamtalet förs med
låga röster och avslutas så fort en av de manliga seminariedeltagarna
kommer in i rummet. 

Kvinnornas lunchdiskussion om betydelsen av att organisationens
högsta chef är kvinna berör inte yrkeskunnande i sig, de pratar inte
om ett specifikt kvinnligt eller manligt yrkeskunnande, utan om möj-
ligheterna att få utöva detsamma. Maria beskriver till exempel hur
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mycket lättare hon tyckte det var att gå till ett möte med högre chefer
när hon visste att hon inte skulle vara den enda kvinnan vid mötet. De
andra cheferna håller med och en säger att hon inte heller upplevde att
hennes kompetens ifrågasattes i möten när den kvinnliga vd:n var när-
varande. Nu när denna slutat har dock allt återgått till det normala.
Hennes kompetens ifrågasätts på ett helt annat sätt än hennes manli-
ga kollegers. 

Jag tolkar händelsen som att i alla fall de kvinnliga cheferna är
 medvetna om att kön har betydelse för chefers yrkeskunnande men att
detta inte är något de vill diskutera i seminariegruppen. I kapitel fem
beskrivs hur deltagarna i seminarieserien i huvudsak togs ut genom
att de valde varandra. Skälet till att jag valde detta sätt att sätta sam-
man deltagargruppen var att jag trodde att det skulle innebära att grup-
pen snabbt fick stark sammanhållning vilket i sin tur skulle medföra
en öppenhet i berättelser och diskussioner. I kapitel sex beskriver jag
seminarieserien och visar hur jag menar att syftet med gruppsamman-
sättningen uppnåddes genom att deltagarna delar med sig av person-
liga erfarenheter i såväl de texter som skrivs inför seminarierna som i
seminariediskussionerna. De händelser som beskrivs ovan visar dock
att öppenheten i gruppen inte omfattar samtal om kön. 

I en studie av ett ledarutvecklingsprogram för kvinnliga chefer med
könsutjämnande syfte visar Höök (2001) hur deltagarna växlar mellan
två olika ledarskapsdiskurser, att kön har betydelse för ledarskap
respektive att ledarskap är könsneutralt. I de moduler i programmet
där ledarskap och kön var ett uttalat tema delar deltagarna med sig av
sina erfarenheter och insikter om detta det vill säga de omfattar
 diskursen att kön har betydelse. I de moduler som inte har ett köns-
perspektiv väljer deltagarna oftast att inte diskutera kön och omfattar
således istället den könsneutrala diskursen. I något fall när en förelä-
sare genom namn och symboler mycket tydligt kopplar ledarskap till
manlighet samtidigt som det beskrivs som könsneutralt ifrågasätts
 detta dock av en deltagare. Höök visar således hur de kvinnliga chefer-
na väljer att förhålla sig till kön utifrån situationens kontext. 

Wahl et. al. (1998) beskriver tre strategier som används av kvinnor
för att hantera könsordningen på ledarpositioner, den könsneutrala,
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den positiva och omvärldsstrategin. Att välja den könsneutrala strate-
gin innebär att kvinnan förnekar köns betydelse i organisationen och
framställa sig själv som könsneutral. Strategin kan, menar Wahl, vara
framgångsrik på så sätt att den bidrar till att kvinnan ses som en kom-
petent chef istället för en kvinnlig chef.

Trots att varken kvinnor eller män, ens på en direkt uppmaning
från Bo Göranzon, ville diskutera betydelsen av kön under seminarie-
serien talar kvinnorna när de manliga seminariedeltagarna lämnat
rummet om hur de påverkas av att ha en kvinna respektive man som
högsta chef. Kvinnornas diskussion under lunchrasten kan således
beskrivas handla om att kvinnor och män i chefsställning utövar sitt
yrke under skilda förutsättningar. Höök (2001) visar hur kvinnor så
länge de är i minoritet måste förhålla sig till sitt kön och agera för att
bli sedda som kompetenta chefer istället för kvinnliga chefer. Om kvin-
norna hade fortsatt diskussionen sedan männen kom tillbaka in i rum-
met hade det inneburit att de synliggjort såväl sig själva som kvinnor
som den könsordning i organisationen som innebär att kvinnor och
män utövar chefskap under olika villkor. Jag tolkar således diskussio-
nen som att kvinnorna är medvetna om att kön har betydelse för
 chefers yrkeskunnande. En möjlig tolkning av diskussionens hastiga
avslutande är att kvinnorna på samma sätt är medvetna om att de mås-
te förhålla sig till sitt kön genom att försöka osynliggöra det för att
därigenom möjliggöra att bli sedda som kompetenta, och inte kvinn-
liga, chefer och kolleger. Det vill säga att de i alla fall vid detta tillfälle
väljer en könsneutral strategi.  

Kvinnorna som samtalar har höga chefspositioner i organisationen.
De rapporterar alla till en ledamot i koncernledningen. De finns ock-
så med i den grupp av chefer som av personalfunktionen, uttalat,
bedömts kunna utvecklas till en koncernledningsposition. Att tillhöra
en grupp som förväntas göra karriär innebär att karriären underlättas
(Halford et al. 1997; Holgersson, 2003; Kanter, 1977; Linghag, 2009).
Den som förväntas göra karriär ses som en naturlig kandidat till hög-
re positioner och blir därför erbjuden dessa. De blir också lyssnade på
och inbjudna i nätverk eftersom de förväntas erhålla makt och därför
är intressanta allianspartners för andra makthavare i organisationen.
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Det är mot bakgrund av att kvinnorna tillhör denna grupp, de har gjort
karriär och förväntas fortsätta att klättra i chefshierarkin, de är perso-
ner med makt i organisationen, som det är intressant att tolka samta-
let om hur deras arbete som chefer underlättas av en kvinna på vd
 posten. 

Som tidigare beskrivits är både banksektorn i stort och det företag
där seminariedeltagarna arbetar relativt jämställda vad gäller antal
anställda samt chefspositioner. Ungefär 60 procent av de anställda och
35 procent av cheferna i företaget är när studien genomförs kvinnor.
Det finns dock stora skillnader mellan olika chefspositioner. Den chefs-
tjänst där könsfördelningen är mest jämn är kontorschef inom privat-
marknaden, där är nästan 40 procent av cheferna kvinnor. På högre
chefspositioner är andelen kvinnor betydligt lägre. Det finns skillna-
der mellan olika ledningsgrupper och verksamheter men på den
 hierarkiska nivå där seminariedeltagarna befinner sig är andelen kvin-
nor cirka 20 procent. 

Att vara i minoritet innebär att verka under speciella villkor
(Halford et al. 1997; Kanter, 1977; Wahl, 1992/2003). Eftersom kvin-
nor är i minoritet, blir de mer synliga än män på chefspositioner. Detta
är delvis positivt men innebär också en ökad press att prestera och att
göra rätt (Wahl, 1992/2003). Det majoriteten har gemensamt synlig-
görs också av minoriteten. Först när en kvinna kommer med i led-
ningsgruppen blir det till exempel synligt att den dittills endast bestått
av män. Minoriteten ses inte heller som individer utan som represen-
tanter för sin grupp. De ses inte som chefer med starka och svaga sidor
utan som ”kvinnliga chefer”. Det innebär att de bemöts och bedöms
utifrån generaliseringar om kvinnor medan män i chefsposition
bemöts och bedöms som individer.

Jag tolkar den lättnad som de kvinnliga seminariedeltagarna
beskrev att en kvinna på vd posten innebar för dem som effekter av att
chefsnormen vidgades något. På de chefspositioner där kvinnorna
befann sig var de i minoritet, vilket innebar att de inte tillhörde norm-
gruppen. De bemöttes och bedömdes inte som chefer utan som en spe-
ciell sorts chefer, en kvinnlig sort. Detta utanförskap kan ha blivit
mindre tydligt när det fanns en kvinna på organisationens högsta chefs-
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position. Att vara kvinna och chef kan då ha förflyttats närmare
 normen, vilket till exempel kan ha inneburit att kvinnorna i större
utsträckning sågs som individer och inte som representanter för en
grupp. Den beskrivning en av kvinnorna gav av att hennes kompetens
inte ifrågasattes lika mycket med en kvinnlig vd kan förklaras med att
hon genom att bli mer otydlig som kvinnlig chef istället tydliggjordes
som kompetent chef. 

Wahl (1999) beskriver i en studie av en ledningsgrupp som leds av
en kvinna och där kvinnor är i majoritet hur förändringen av såväl
maktordning som antalsordning har betydelse för konstruktionen av
ledarskap. Wahl visar hur de negativa beskrivningarna av kvinnor i
förhållande till ledarskap har omformats från en ”brist” hos kvinnor
till ett ”överskott” på kvinnlighet i organisationen. I de sammanhang
som de kvinnliga seminariedeltagarna befinner sig är kvinnor fort -
farande i minoritet och antalsordningen således oförändrad. Att en
kvinna är högsta chef innebär dock att maktordningen förändrats
 vilket, med stöd i Wahl (1999), kan ha inneburit att konstruktionen
av ledarskap förändrats något mot en större tolerans för kombinatio-
nen kvinna och ledare.

Även andra strukturer kan ha rubbats av en kvinna på vd positio-
nen. Som tidigare visats finns inga entydiga beskrivningar om vad
 chefers yrkeskunnande består av (se t ex Yukl, 2010). Denna osäkerhet
om vilken kompetens som egentligen efterfrågas hos en chef har
 betydelse för könsstrukturen på chefspositioner. Då osäkerheten omöj-
liggör tydliga och objektiva mått på chefskompetens kan rekrytering
istället baseras på sociala kriterier. Chefer vill omge sig med med -
arbetare som är lojala och lätta att kommunicera med och väljer därför
personer som är lika dem själva vad gäller till exempel kön, etnicitet,
social ställning och fritidsintressen. Likheten förutsätts medföra både
enkel kommunikation och lojalitet. Eftersom kvinnor förutsätts
uttrycka sig på ett annat sätt än män samt prioritera familjen före arbe-
tet utesluter detta kvinnor från chefspositioner (se t ex Halford et al.
1997; Holgersson, 2003; Kanter, 1977). Med en kvinna på vd positio-
nen innebär att vara man inte längre likhet utan olikhet. Möjligen kan
Marias beskrivning av hur det var mycket lättare att gå till ett möte
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när hon visste att hon inte längre var den enda kvinnan tolkas som att
hon istället övertog en del av likhetsförväntningarna. Att hon på mot-
svarande sätt förväntade sig lojalitet och enkel kommunikation med
en kvinna som chef. 

10.6 Vad har ovanstående resultat för betydelse för kvinnor  och
mäns yrkeskunnande som chefer?

I inledningen till kapitlet beskrivs att empirin inte visar några skill -
nader mellan kvinnor och män i beskrivningarna av yrkeskunnande.
Något som också överensstämmer med resultaten från de studier, som
utifrån en förståelse av hur kön görs i organisationer, undersökt
 kvinnors och mäns beteende som chefer (Wahl, 1998). Däremot visar
tidigare forskning att kön har betydelse för kvinnors och mäns möjlig-
het att erhålla en chefsposition samt att utöva chefskap. Inte heller det-
ta diskuteras dock i min empiri. Vid ett tillfälle tar seminarieledaren
Bo Göranzon upp frågan om ett speciellt kvinnligt ledarskap och före-
slår att deltagarna ska diskutera detta. Ingen svarar dock på uppma-
ningen. Däremot diskuterar kvinnorna under en lunchrast när de är
ensamma i seminarierummet att det är lättare att vara kvinna och chef
med en kvinna som vd. Samtalet tystnar när männen kommer till baka
in i seminarierummet. Jag tolkar kvinnornas lunchsamtal som att de
är medvetna om att kön har betydelse för chefers yrkeskunnande. Att
de väljer att inte diskutera detta under seminarierna samt att även
lunchsamtalet tystnar när männen kommer in i rummet tolkar jag som
att kvinnorna även är medvetna om att de måste förhålla sig till kön
genom att försöka osynliggöra det för att därigenom möjliggöra att bli
sedda som kompetenta chefer istället för kvinnliga chefer. 

Med följande sammanfattning vill jag visa att det finns en skillnad
mellan kvinnors och mäns yrkeskunnande som chefer. I kvinnornas
yrkeskunnande ingår att förhålla sig till sitt kön. Något som inte
 männen behöver då det finns en överensstämmelse i konstruktionen
av manlighet och konstruktionen av ledarskap som innebär att ledar-
skap präglas av en manlig norm. Normen uppfattas som könlös och
därmed neutral och objektiv. Män bemöts och bedöms därför som

312

lotta snickare: 10 | Analys ur ett genusperspektiv

Lotta Snickares avhandling_tryckversion_Nya Johan  2012-05-08  08.45  Sida 312



individer. Mäns agerande kan samtidigt ses som att de är olika typer
av chefer och att de agerar utifrån en objektiv norm. Kvinnor konstrue-
ras istället som bärare av kön. Det innebär att de antingen ses som
bristfälliga chefer eller som komplement till männen på chefspositio-
ner (se t ex Halford, 1977; Holgersson, 2003; Höök, 2001; Wahl
1992/2003, 1999).

Wahl et al. (1998) beskriver hur kvinnor på chefspositioner använ-
der tre olika strategier för att hantera den köns ordning inom chefsyr-
ket som beskrevs ovan. Att kvinnorna inte vill diskutera kön under
seminarierna skulle kunna tolkas som att de valt en könsneutral stra-
tegi vilket innebär att förneka betydelsen av kön samt framställa sig
själv som könsneutrala. Dock visar diskussionen under lunchrasten att
de både är medvetna om att kön har betydelse och vill diskutera detta
i en grupp med enbart kvinnor. Jag menar att detta bör tolkas som att
kvinnors yrkeskunnande som chefer innebär att hantera två ledar-
skapsdiskurser (se Höök, 2001). Kvinnorna är medvetna om att kön
har betydelse för chefers yrkeskunnande men de väljer mellan att syn-
liggöra och utveckla denna kunskap och att inta ett könsneutralt för-
hållningssätt. 

Kvinnornas kunskap om hur kön görs i organisationer, i konstruk-
tionen av ledarskap såväl som i övriga strukturer och processer, är så -
ledes en del i den tysta kunskap som utgör deras yrkeskunnande. 

10.7 Sammanfattande diskussion
Empirin visar inte några skillnader mellan kvinnor och män i beskriv-
ningarna av chefers yrkeskunnande. Något som överensstämmer med
resultaten från de studier, som utifrån en förståelse av hur kön görs i
organisationer, undersökt kvinnors och mäns beteende som chefer
(Wahl, 1998). Att kön skulle ha betydelse för möjligheterna att erhål-
la eller utöva chefskap diskuteras dock inte heller. Den könsneutrala
yta som seminarieserien utgjorde kan ha påverkat möjligheterna för
cheferna att diskutera detta. 

Kvinnor och män beskriver den i organisationen önskade ledar-
skapsstilen på samma sätt, chefen ska vara en snabb och lojal jasägare.
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Ledarskapsstilen överensstämmer såväl med Fogelberg Erikssons
(2005) ledarskapsmaskulinitet den lojale, som med Collison och
Hearns (1994) ledarskapspraktiker entreprenör eller karriärist. Då
konsekvenserna av att inte säga ja beskrivs som att sätta chefskarriären
på spel menar jag dock att dragen av karriärism överväger. Såväl de
kvinnor som män som deltog i seminarierna har både gjort karriär och
förväntas fortsätta göra det. Därför tolkar jag den gemensamma bil-
den av ledarskapsstil som att både kvinnor och män accepterat den
manliga chefsdiskursen (se Halford et al. 1997).

När cheferna diskuterar sin egen möjlighet, och sitt eget ansvar, för
att förändra organisationen blir vissa könsskillnader i gruppen märk-
bara. Kvinnorna menar att det är ett chefsansvar att säga nej och att
det är farligt att tro att man inte kan förändra medan männen i större
utsträckning menar att en förändring är omöjlig att uppnå. Männen är
mer ambivalenta än kvinnorna i såväl sin kritik av koncernledningen
som i sin syn på det egna ansvaret. De tar också sig själva som exempel
när de förklarar koncernledningens agerande i olika frågor. Homo -
socialitet innebär att män identifierar sig med och vänder sig mot andra
män eftersom män är mer resursstarka än kvinnor (Lipman-Blumen,
1976). Jag tolkar männens identifikation med högre chefer, män, som
tecken på homosociala strukturer i organisationen. Då homosociala
strukturer bygger dels på likhet, dels på att något värdefullt tillförs
 tolkar jag männen försvar av ledningen som att de tillför lojalitet. Att
upptas i de homosociala strukturerna innebär således en begränsning
av handlingsutrymmet.

Tidigare studier har synliggjort strukturer i organisationer som
inneburit att män i större utsträckning än kvinnor rekryterats till chefs-
positioner. Detta har bland annat förklarats med att män på grund av
likhet med den som rekryterar förväntas vara hängivna arbetet, lätta
att kommunicera med samt lojala (se tex Halford et al. 1997;
Holgersson, 2003; Kanter, 1977). Det som antyds i min studie är att
förväntningarna på lojalitet inte bara är en förutsättning för att få arbe-
tet utan också något som krävs in, eller i alla fall levereras. Det inne-
bär att ett upptagande i de homosociala strukturerna inte bara innebär
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att göras kompetent utan också innebär en begränsning av handlings-
utrymmet.

Vid ett tillfälle tas kön upp under seminarierna. Dock inte av någon
av de chefer vars beskrivningar av yrkeskunnande undersöks utan av
seminarieledaren Bo Göranzon. Göranzon definierar ett speciellt
kvinnligt ledarskap och föreslår att cheferna ska diskutera detta. Ingen
av cheferna svarar på Göranzons kommentar. Däremot diskuterar
kvinnorna när de under en lunchrast är ensamma i seminarierummet
skillnaden mellan att ha en kvinna och en man som vd. Diskussionen
tystnar när en man kommer in i rummet. Jag tolkar dessa händelser
som att kvinnorna är medvetna om att kön har betydelse för chefers
yrkeskunnande men att de även är medvetna om att de måste förhålla
sig till kön genom att försöka osynliggöra det för att därigenom
 möjliggöra att bli sedda som kompetenta chefer istället för kvinnliga
chefer. I lunchsamtalet beskriver kvinnorna att det är lättare att vara
kvinna och chef med en kvinnlig vd än en manlig. Jag tolkar beskriv-
ningen som att chefsnormen vidgas något av att en kvinna är högsta
chef. 

Sammanfattningsvis visar analysen av det empiriska materialet en
skillnad mellan kvinnors och mäns yrkeskunnandet som chefer. Där
kvinnors yrkeskunnande till skillnad från männens innebär att förhål-
la sig till sitt kön. Kvinnorna har valt att hantera detta genom at växla
mellan två ledarskapsdiskurser; en könsneutral och en där kön har
betydelse. 
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I det här kapitlet som är avhandlingens sista kommer jag att samman-
fatta den diskussion om chefers yrkeskunnande som förts i kapitel sju
till tio. Jag inleder kapitlet med en kort beskrivning av syftet med min
studie samt hur jag valt att genomföra den. Därefter redogör jag för
mina resultat samt tydliggör de forskningsbidrag jag anser mig göra
och ger förslag till framtida forskning. Jag avslutar kapitlet med några
reflektioner kring utvecklingen av forskningsområdet Yrkeskunnande
och Teknologi samt, allra sist, en diskussion om vad jag menar att mina
resultat betyder för ledarutvecklingsområdet.  

11.1 Syfte och genomförande
Avhandlingens syfte är att beskriva och förstå chefers yrkeskunnande
för att därigenom utveckla kunskap om chefers arbete. För att uppfyl-
la detta syfte har jag ställt följande forskningsfrågor: Hur beskriver
chefer sitt yrkeskunnande? Hur kan beskrivningarna tolkas i termer
av regler och regelföljande? Hur kan tidigare forskning om chefers
arbete utvecklas utifrån dessa tolkningar?Tillmäts kön betydelse i
beskrivningarna av yrkeskunnande?

Avhandlingen rör sig mellan flera teoretiska fält. Utgångspunkten
är den forskning om yrkeskunnande som utvecklats inom forsknings-
området Yrkeskunnande och Teknologi utifrån Kjell S Johannessens
tolkning av Wittgensteins senfilosofi (se t ex Johannessen, 1999). Men
jag har även använt ledarskapsforskning med och utan könsperspektiv
i analysen av mina resultat. Avhandlingsarbetet bygger på en kvalita-
tiv ansats i socialkonstruktionismens tolkande tradition. Det innebär
att jag vill bidra till förståelse genom tolkning samt att jag i den
 tolkande processen ser mig själv som ett verktyg (se t ex Widerberg,
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2007). Empirin är insamlad med en kvalitativ metod som utvecklats
inom forskningsområdet Yrkeskunnande och Teknologi för att under-
söka yrkeskunnande. Metoden som kallas dialogseminariemetoden
innebär att yrkesutövare först skriftligt reflekterar över sitt yrkeskun-
nande och sedan i grupp diskuterar yrkeskunnandet utifrån de skrift-
liga reflektionerna. Jag genomförde under 2005 sex seminarier med
tio chefer från Swedbank. Det empiriska materialet består således av
de skriftliga reflektioner cheferna skrev inför varje seminarium samt
de protokoll jag skrivit där seminariesamtalen redovisas. 

Analysen har skett i tre olika faser. Först analyseras empirin utifrån
forskning om yrkeskunnande. Forskningens teoretiska bas är en tolk-
ning av Wittgensteins senfilosofi där regler och regelföljande är cen-
trala begrepp. I analysen besvaras de två första forskningsfrågorna:
hur beskriver chefer sitt yrkeskunnande och hur kan beskrivningarna
tolkas i termer av regler och regelföljande? Resultaten har sedan
 jämförts med ledarskapsforskning.  Syftet med jämförelsen är att
undersöka om denna studies resultat ytterligare kan förstås med
utgångspunkt i ledarskapsforskning. Eller mer konkret hur de tio
 chefernas beskrivningar och förståelse av sitt yrkeskunnande överens-
stämmer eller skiljer sig från annan forskning om chefer. I jämförelsen
har jag, som beskrivs i kapitel tre, främst valt att arbeta med studier
från forskningsinriktningen chefsarbetets innehåll. Min forsknings-
fråga är: Hur kan tidigare forskning om chefers arbete utvecklas utifrån
dessa tolkningar? Det sista analyssteget innebär att resultaten under-
söks ur ett könsperspektiv, något som för mig innebär att tolka och
problematisera beskrivningarna i förhållande till kön. Forsknings -
frågan är: Tillmäts kön betydelse i beskrivningarna av yrkeskunnande?
Jag vill dock påpeka att de olika stegen glidit in i varandra på samma
sätt som hela studiens genomförande kan beskrivas som en abduktiv
process där teorier och tidigare forskning har påverkat min läsning och
tolkning av det empiriska materialet samtidigt som empirin påverkat
urvalet av desamma.
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11.2 Sammanfattning och bidrag 

11.2.1 Yrkeskunnande som regelföljande
I kapitlet sju, som är det första analyskapitlet, visar jag hur yrkeskun-
nande beskrivs som regelföljande. Regler och regelföljande är centrala
begrepp i Wittgensteins senfilosofi och därmed en teoretisk utgångs-
punkt för den forskning om yrkeskunnande som bedrivs inom forsk-
ningsområdet Yrkeskunnande och Teknologi. Regelföljande definieras
i Kjell S. Johannessens tolkning av Wittgenstein som tyst kunskap i
bemärkelsen att ett regelföljande inte går att formulera i exakta på -
ståenden, det vill säga i regler. En regel säger inte någonting om hur
den ska följas. Om följandet av en regel ska beskrivas i regler måste
 följandet av dessa sedan i sin tur beskrivas i nya regler och så vidare i all
oändlighet. Istället måste regler tolkas. Regelföljande innebär att tolka
regler och därefter agera i en konkret situation. I analysen bidrar jag till
utvecklingen av forskningen om yrkeskunnande genom att empiriskt
visa hur yrkeskunnande beskrivs som regelföljande av chefer i en svensk
bank. 

Regler kan endast hantera arbetsmoment som kan förutses och inte
behöver bedömas utifrån sitt sammanhang eftersom en regel är en
 formalisering och strukturering av återkommande förutsägbara arbets-
moment (se till exempel Backlund, 2006). I min empiri beskrivs
 bankarbete som att utveckla och sälja alltifrån enkla till komplexa
 produkter till kunder vilket innebär att agera i situationer som inte
kan förutses samt att oavbrutet bedöma och tolka regelverk utifrån
det sammanhang i vilket det ska användas. Det innebär att bankarbe-
te beskrivs som regelföljande. 

Exempel är grunden i allt regelföljande (se t ex Hammarén, 1999;
Nordenstam, 2005; Wittgenstein, 1953/1996). För att kunna agera i
en specifik situation behövs exempel från andra liknande eller helt oli-
ka situationer. Beslutet om hur situationen ska hanteras tas utifrån en
jämförelse med de andra situationerna. Vad är likt? Vad är olikt? Ofta
sker jämförelsen undermedvetet och beslutet att agera yttrar sig som
en känsla för vad som ska göras.

Bankens kreditpolicy, det vill säga ett av bankens regelverk, går till
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exempel inte att använda utan erfarenhet i form av konkreta exempel
från kreditområdet. Det är först genom exemplen policyn kan förstås.
Detta eftersom policyns regler inte säger något om hur de ska följas i
en konkret situation. Som beskrivits ovan skulle en beskrivning i regler
av hur kreditpolicyns regler ska följas, i sin tur kräva att följandet av
dessa beskrevs i regler och så vidare i all oändlighet. Istället måste regler
tolkas, något som kräver tillgång till ett ”bibliotek” av exempel.
Yrkeskunnande beskrivs i min empiri inte som att kunna regler, som
att till exempel kunna redogöra för innehållet i kreditpolicyn. Istället
beskrivs det som regelföljande, att kunna tolka kreditpolicyn utifrån
de specifika förutsättningarna i ett enskilt kreditärende och därefter
agera genom att fatta beslut i ärendet. 

Beskrivningen av yrkeskunnande som regelföljande innebär inte
att regler inte behövs. Till viss del finns det dock en motsättning mel-
lan begreppen. Är reglerna till exempel för många kan yrkeskunnan-
det varken uttryckas eller utvecklas och är reglerna för detaljerade
används de inte. Modeller kan beskrivas som en typ av regelverk där
en komplex verklighet reduceras till ett exakt språk (se t ex Mouwitz,
2006). I en ständigt föränderlig omvärld finns en stark dragningskraft
i den förenkling och tydlighet modellen erbjuder vilket ofta innebär
att modellernas resultat över tolkas. Istället måste verklighetens kom-
plexitet återföras till modellen genom att resultaten tolkas tillsammans
med exempel.

Även i informationssystem har verkligheten översatts till ett exakt
språk i form av genomsnitt och medelvärden. Eftersom det är först i
konkreta exempel skillnader och komplexitet kan visas blir informa-
tionen kunskap först när den tolkas utifrån och i samspel med exem-
pel. I min empiri beskrivs hur detta ofta inte sker och att det får som
effekt att ”ledningens” bild av verksamheten blir en modellverklighet
där vardagsarbetet flyter helt utan störningar, rutinarbetsuppgifter
dominerar och förändringar är osynliga. 

När verksamhetens konkreta fall översätts till siffror och läggs in i
informationssystemen händer också något annat. Den verklighet som
beskrivs med en siffra övertar matematikens kännetecken av objekti-
vitet (Mouwitz, 2006). Det innebär att informationen ses som exakt
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och objektiv medan exemplen, de konkreta fallen, blir undantag. En
kunskapshierarki där informationen rankas högre än de konkreta fal-
len skapas. 

Bankens regelverk utvecklas oftast av stabsspecialister med tillgång
till aggregerad information om verksamheten. Det innebär att de har
djup kunskap om en specifik del av verksamheten, däremot innebär
den aggregerade informationen inte att de kan överblicka hur den del
de ska utveckla samspelar med andra delar. Ett annat sätt att definiera
överblick skulle kunna vara att beskriva att den finns längst ut i
 organisationen – det är endast där som allt det som utvecklats och
beslutats centralt ses fungera tillsammans i kundmötet. 

Regelföljandet beskrivs som grunden i allt yrkeskunnande, det vill
säga inte bara för chefer på olika nivåer och i olika delar av organisa-
tionen utan också för medarbetare. Konkreta exempel ges i empirin på
privatrådgivares, kredithandläggares och fondförvaltares yrkeskun-
nande som regelföljande. Det som däremot beskrivs som ett specifikt
yrkeskunnande för chefer är att utveckla medarbetarnas yrkeskunnan-
de. Cheferna har inte längre ett expertkunnande inom något område.
Det är omöjligt att upprätthålla som chef. Istället är det själva kärnan
i yrkeskunnandet, regelföljandet, som cheferna kan hjälpa medarbe-
tarna att utveckla. Ett sätt att göra det är att synliggöra och lyfta fram
denna typ av kunskap i organisationen. 

I analysen av empirin framkommer också en annan aspekt av che-
fers yrkeskunnande. Banken prioriterar snabbhet och då måste dess
chefer vara snabba. Snabbhet, det vill säga att vara snabb, är en förut-
sättning för att få ett chefsjobb. Däremot definieras inte snabbheten
som ett egentligt yrkeskunnande. Istället kan kravet på snabbhet till
och med stå i ett motsatsförhållande till yrkeskunnande genom att det
medför ett ökat fokus på regler medan yrkeskunnande definieras som
regelföljande. Att vara snabb innebär inte heller bara att ha hög arbets-
kapacitet utan också att aldrig säga nej till eller ifrågasätta leveranser.
Detta innebär att cheferna ger avkall på sin egen kompetens. De vet
att kvaliteten är för låg eller att fel saker efterfrågas men har ingen
möjlighet att ifrågasätta beställningarna. En annan effekt av organisa-
tionens prioritering av snabbhet är att verksamheten detaljregleras för
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att produktiviteten därigenom ska öka. Den ökade styrningen via
regler får effekter på yrkeskunnandet eftersom detta beskrivs bestå av
regelföljande och regelföljande inte kan utvecklas eller användas om
reglerna är för många eller för detaljerade.

Sammanfattningsvis visar jag i det första analyskapitlet hur grun-
den i yrkeskunnande kan beskrivas som regelföljande. Jag diskuterar
regler och modeller samt hur de utvecklas för att därigenom visa skill-
naden mellan att kunna en regel och att kunna följa densamma. Jag
beskriver också hur regelföljande utvecklas genom reflektion över
exempel för att ytterligare tydliggöra min definition av yrkeskunnan-
de som regelföljande. Genom att göra detta bidrar jag till utveckling-
en av forskningen om yrkeskunnande. Jag visar också att ett specifikt
yrkeskunnande för chefer beskrivs som att utveckla medarbetarnas
yrkeskunnande. Dessutom visar jag hur snabbhet som ett krav på che-
fer inte bara innebär att ha hög arbetskapacitet utan också att aldrig
säga nej till eller ifrågasätta leveranser. Detta beskrivs dock inte som
ett egentligt yrkeskunnande. Genom att göra detta bidrar jag såväl till
forskningen om yrkeskunnande som till ledarskapsforskningen.

11.2.2 Chefers yrkeskunnande
I kapitel åtta, som är mitt andra analyskapitel, lämnar jag den allmän-
na diskussionen om yrkeskunnande i bank och koncentrerar mig
 specifikt på chefers yrkeskunnande. Genom att empiriskt visa hur
 chefer i en svensk bank beskriver sitt eget yrkeskunnande som tyst
kunskap eller regelföljande bidrar jag till såväl forskningen om yrkes-
kunnande som till ledarskapsforskningen. 

Analysen av empirin visar att chefer fattar beslut utifrån tyst
 kunskap. Den tysta kunskapen yttrar sig i en känsla för vilket beslut
som ska fattas. Detta strider dock mot de rutiner banken har för till
exempel hur beslutsunderlag ska formuleras. Bankens rutiner utgår
ifrån att all kunskap kan formuleras i regler, att varje beslut kan under-
byggas med en kalkyl eller någon annan typ av abstrakt kunskap. Att
fatta beslut utifrån tyst kunskap innebär istället ett regelföljande. Den
kunskap som ligger till grund för beslutsfattandet, och som yttrar sig i
en känsla för vilket beslut som ska tas, består av två delar. Den ena
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delen är människokännedom, i betydelsen att förstå vad människor,
ofta omnämnda som kunder, drivs av, tänker, behöver, önskar och
säger. Den andra delen beskrivs som att ha en inre bild av verksam -
heten, det vill säga en egen uppfattning om vad som händer just nu
och är viktigt för kunder, medarbetare, organisation och omvärld.

Jag tolkar kunskapen i form av känsla, den tysta kunskapen, som
bestående av reflekterad erfarenhet. Människokännedom utvecklas
genom reflektion över exempel på människors handlande. Exemplen
behöver inte vara egna upplevelser, även om egna konkreta handlings-
fall är en nödvändig utgångspunkt, utan kan också bestå av andras
berättelser eller beskrivningar i skönlitterär form. Det som utmärker
ett användbart exempel är att det beskriver människors komplexitet,
det vill säga skillnader mellan människor, en unicitet i motiv och hand-
lande. Den inre bilden av verksamheten uppstår på samma sätt. Det är
genom att vara ute i verksamheten och ta del av kundmöten, träffa
medarbetare, tala med kolleger i liknande verksamheter inom eller
utanför den egna organisationen som bilden formas. För att den infor-
mation som närvaro i verksamheten ger ska omformas till kunskap
krävs reflektion. Chefers yrkeskunnande kan således beskrivas som
regelföljande det vill säga att utifrån ett av reflekterad erfarenhet
utvecklat omdöme tolka och därefter agera i en konkret situation.
Omdömet, som består av tyst kunskap och visar sig i form av en käns-
la för vilket beslut som ska fattas, innehåller människokunskap och
bygger på en inre bild av situationens kontext.

Ofta yttrar sig inte den tysta kunskapen i en tydlig känsla för vilket
beslut som ska fattas. En del i chefens yrkeskunnande är istället att
hantera osäkerhet. I empirin beskrivs det som att ” koka i osäker hetens
olja” och se ”de olika verkligheterna”. Att koka i osäkerhetens olja
innebär att våga och orka vänta med att fatta ett beslut tills mer infor-
mation inneburit att den inre bilden klarnat. Att se de olika verklig -
heterna innebär att förstå att det finns många olika intressenter i en
fråga och att ett beslut påverkar dessa på olika sätt. Genom att vänta
tills den inre bilden klarnat och ta hänsyn till de många verkligheter-
na kan enkla beslut i motsats till förenklade beslut fattas. Förenklade
besluten beskrivs som för snabba beslut där problemets komplexitet

323

lotta snickare: 11 | Sammanfattning och fortsatt forskning

Lotta Snickares avhandling_tryckversion_Nya Johan  2012-05-08  08.45  Sida 323



inte har undersökts utan en lösning omedelbart valts. Det innebär att
lösningen kanske inte hanterar den verkliga orsaken till problemet
utan bara något av dess symptom.

Ibland går det dock inte att skaffa sig en tydlig inre bild. Istället kan
bilden bli grumligare ju mer information som tas in. Detta eftersom
organisationen är så komplicerad att varje fattat beslut påverkar så
många andra beslut att resultatet inte går att överblicka. Bilden av en
rationell organisation där varje chefsnivå på grund av ökad tillgång till
information kan fatta bättre beslut än nivån under krackelerar för
 chefer när de själva når högre chefspositioner. Den ökade tillgången
på information kan istället innebära en förståelse för organisationens
komplexitet. En del i chefens yrkeskunnande är att förmedla denna
insikt till medarbetarna. Organisationens komplexitet innebär också
att vissa frågor inte kan ”lösas på ett speciellt sätt” det vill säga genom
att ett beslut fattas. En del i chefens yrkeskunnande är att se och urskil-
ja vilka frågor som tillhör denna kategori samt att, genom att tillföra
sin kompetens och sina erfarenheter,  vara en del i den process där
 frågorna diskuteras. 

Chefens yrkeskunnande beskrivs således som att härbärgera osä-
kerhet på tre olika sätt. Det första genom att stå för att alla beslut inte
kan fattas och att vissa inte kan fattas snabbt. Det andra genom att
tydliggöra för medarbetarna att verksamheten inte går att fullt ut  sty-
ra med regelverk och att omdöme i form av reflekterad erfarenhet där-
för är en viktig del i allt handlande. Det tredje genom att hantera insik-
ten om att chefspositionen inte automatiskt innebär att det går att fat-
ta rätt beslut. Chefen härbärgerar således omvärldens osäkerhet, med-
arbetarnas osäkerhet och den egna osäkerheten.

Yrkeskunnandet som att fatta eller inte fatta beslut kan samman-
fattas i begreppet ansvar. Yrkeskunnande som regelföljande inbegri-
per ett ansvarstagande oavsett om det innebär att agera eller att här-
bärgera osäkerhet.

Sammanfattningsvis visar jag i det andra analyskapitlet hur chefers
yrkeskunnande kan beskrivas som att utifrån ett av reflekterad
 erfarenhet utvecklat omdöme tolka och därefter agera i en konkret
situation. Omdömet består av tyst kunskap och att agera utifrån tyst
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kunskap definieras som regelföljande. Chefers regelföljande innebär
bland annat att härbärgera osäkerhet; omvärldens osäkerhet, medar-
betarnas osäkerhet och den egna osäkerheten. Genom ovanstående
analys bidrar jag till yrkeskunnandeforskningen genom att jag visar
hur yrkeskunnande kan beskrivas som regelföljande för chefer, en
yrkesgrupp som inte tidigare undersökts inom forskningsområdet. Jag
bidrar också till ledarskapsforskningen genom att jag empiriskt visar
hur chefer beskriver den kunskap de fattar eller inte fattar beslut
utifrån. Ett annat bidrag till ledarskapsforskningen är beskrivningen
av chefers yrkeskunnande som att härbärgera osäkerhet.

Med föregående avsnitts samt ovanstående beskrivning av chefers
yrkeskunnande anser jag att jag besvarat mina två första forsknings-
frågor: Hur beskriver chefer sitt yrkeskunnande? och Hur kan beskriv-
ningarna tolkas i termer av regler och regelföljande?

11.2.3 En jämförelse med ledarskapsforskning
I kapitel nio, det tredje analyskapitlet, jämför jag mina resultat med
ledarskapsforskning, framför allt med studier från forskningsinrikt-
ningen chefsarbetets innehåll. Jag vill med jämförelsen undersöka om
min studies resultat överensstämmer eller skiljer sig från annan
 forskning om chefer, det vill säga om mina resultat kan utvecklas
 ytterligare med utgångspunkt i ledarskapsforskning.  

Studierna inom forskningsinriktningen chefsarbetets innehåll
 bygger ofta på rika empiriska material. När jag jämför min studies
resultat med resultaten från studier inom inriktningen ser jag stora
likheter i beskrivningarna av chefers arbete. Det har inte spelat någon
roll var eller när studierna genomförts. De konkreta beskrivningarna
av en chefs arbetsuppgifter och agerande är väldigt lika. Två av mina
resultat återfinner jag dock inte inom inriktningen chefsarbetets inne-
håll; att chefer ska vara snabba samt den del i chefers yrkeskunnande
som består av att utveckla medarbetarnas yrkeskunnande. Min empi-
ri visar att snabbhet för chefer, förutom hög leveranskapacitet, också
innebär att aldrig säga nej till eller ifrågasätta leveranser. Inom chefs-
arbetets innehåll beskrivs chefers arbetsbelastning som hög. Däremot
beskrivs inte snabbhet i betydelsen av att chefer inte kan säga nej till
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leveranser (se t ex Hales, 2002; Mintzberg, 1973; Tengblad, 2006;
Tyrstrup, 2005). Chefens ansvar för medarbetarnas utveckling
beskrivs egentligen inte alls inom chefsarbetets innehåll. Möjligen kan
beskrivningarna av att chefen genom en större tillgång till informa-
tion kan stödja medarbetarna i arbetet tolkas som något liknande (se
t ex Mintzberg, 1973, 2009; Stewart, 1983; Tyrstrup, 1993; Tengblad
2006). Detta är dock något helt annat än det utvecklande av medarbe-
tarnas regelföljande som beskrivs i min empiri. Men ovanstående sagt
anser jag att huvuddelen av de olikheter som trots allt finns mellan
mina och chefsarbetets innehålls resultat härrör sig till tolkningen av
empirin.  Framför allt är det skillnaden i synen på regler och regelföl-
jande som tydliggörs. Det är tre aspekter i jämförelsen jag särskilt vill
lyfta fram: regelföljande, att hantera osäkerhet och att ta ansvar. Jag
kommer också att kort nämna det jag i min analys benämner som sken-
handlingar. 

Regelföljande beskrivs i min studie som något som ständigt pågår
medan samma beteende inom forskningsinriktningen chefsarbetets
innehåll istället beskrivs som något som sker vid enstaka tillfällen (se
t ex Holmberg & Tyrstrup, 2010; Mintzberg, 1973; Tyrstrup, 2005). I
min studie visas att inga regler, hur enkla och självklara de än tycks
vara, går att använda utan tolkning och därmed anpassning till en
 specifik situation. Regelföljandet sker således ständigt. I forsknings -
inriktningen chefsarbetets innehåll beskrivs samma typ av beteende
istället som att hantera det som inte kan, eller ännu inte har, struk -
turerats. Det vill säga att agera på enstaka oväntade händelser genom
att göra ”brandkårsutryckningar”.  

Att hantera osäkerhet beskrivs som en del i chefens yrkeskunnande
både inom forskningsinriktningen chefsarbetets innehåll och i min
empiri. Jag menar dock att min studie utvecklar begreppet. I min empi-
ri beskrivs att hantera osäkerhet som att härbärgera den osäkerhet som
”ett ickebeslutsfattande” skapar samt att vara en del i en ständigt
 pågående process där de frågor som inte bör avgöras genom ett beslut
ständigt diskuteras. Inom forskningsinriktningen chefsarbetets inne-
håll beskrivs att hantera osäkerhet istället som synonymt med att göra,
att hantera de fall där regelverken inte räcker till. Chefens uppgift är
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att hanterar det oväntade, det som gått fel, och ställa allt till rätta (se
tex Hales, 1999; Tyrstrup 2005). Det innebär att ingen oro behöver
härbärgeras. 

Att ta ansvar beskrivs i min empiri som en del av regelföljandet. Att
ta ansvar kan då innebära att fatta beslut men det kan lika gärna
 innebära att inte göra det och då istället härbärgera den osäkerhet som
uppstår. Chefers yrkeskunnande kan därigenom sammanfattas i
begreppet att ta ansvar. Allt agerande, även att inte agera, innebär ett
val mellan olika möjligheter och därför ett ansvar. Inom forsknings -
inriktningen chefsarbetets innehåll beskrivs ansvaret som en bärande
del i chefers yrkeskunnande. Det beskrivs dock på olika sätt i den
 formella och den informella organisationen. I den formella organisa-
tionen är ansvaret kopplat till uppdrag och resursfördelning medan
det i den informella beskrivs som att hantera störningar i form av att
något oväntat eller felaktigt inträffar (Hales, 1999; Mintzberg 1973,
2009; Tyrstrup, 2005). 

Jag diskuterar också hur vissa beslut i min empiri kan tolkas som
skenhandlingar vilket innebär att syftet med beslutet inte är att lösa
ett problem utan att härbärgera den oro problemet orsakar. Dessa
beslut skulle med begrepp från institutionell teori istället kunna beskri-
vas som aktionsrationella (se t ex Brunsson, 1985).

Sammanfattningsvis jämför jag i det tredje analyskapitlet mina
resultat med resultat från forskningsinriktningen chefsarbetets
 innehåll. Jag anser att framför allt tre av mina resultat bidrar till en
utveckling av ledarskapsforskningen:

• Ett regelföljande beteende ses inom chefsarbetets innehåll som
något som sker ibland, när strukturerna fallerar. Min studie visar
istället att regelföljandet sker ständigt. 

• Hanterande av osäkerhet beskrivs i både min studie och inom chefs-
arbetets innehåll som en del i chefers yrkeskunnande eller arbete.
Jag anser dock att jag utvecklar begreppet genom att visa att hante-
randet kan innebära att härbärgera den oro osäkerheten medför. 

• Att ta ansvar beskrivs både i min studie och inom chefsarbetets
innehåll som en bärande del i chefers yrkeskunnande och arbete. I
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min studie beskrivs ansvarstagandet dock som en följd av att yrkes-
kunnandet beskrivs som regelföljande, det vill säga något som sker
ständigt. Inom chefsarbetets innehåll beskrivs det dels som chefens
formella ansvar för budget, verksamhetsplanering med mera, dels
som att agera när den formella organisationen fallerar.

Med denna jämförelse av mina resultat och resultat från studier inom
forskningsinriktningen chefsarbetets innehåll anser jag att jag besva-
rat forskningsfrågan: Hur kan tidigare forskning om chefers arbete
utvecklas utifrån dessa tolkningar?

11.2.4 Ledarskap och kön
I kapitel tio, det fjärde analyskapitlet, undersöker jag mina resultat
med utgångspunkt i feministisk forskning om ledarskap. Eftersom
ledarskapsforskning med ett könsperspektiv visar att kön har betydelse
för förutsättningarna att erhålla och att utöva chefskap vill jag under-
söka om min studies resultat kan utvecklas ytterligare med utgångs-
punkt i feministisk ledarskapsforskning. 

Empirin visar inte några skillnader mellan kvinnor och män i
beskrivningarna av chefers yrkeskunnande. Något som överensstäm-
mer med resultaten från de studier, som utifrån en förståelse av hur
kön görs i organisationer, undersökt kvinnors och mäns beteende som
chefer (Wahl, 1998). Att kön skulle ha betydelse för möjligheterna att
erhålla eller utöva chefskap diskuteras dock inte heller. Den könsneu-
trala yta som seminarieserien utgjorde kan ha påverkat möjligheterna
för cheferna att diskutera detta. 

Kvinnor och män beskriver den i organisationen önskade ledar-
skapsstilen på samma sätt, chefen ska vara en snabb och lojal jasägare.
Ledarskapsstilen överensstämmer såväl med Fogelberg Erikssons
(2005) ledarskapsmaskulinitet den lojale, som med Collison och
Hearns (1994) ledarskapspraktiker entreprenören och karriäristen. Jag
menar dock att det i huvudsak är karriäristen som beskrivs. Då såväl
de kvinnor som män som deltog i seminarierna både gjort karriär och
förväntades fortsätta att göra det tolkar jag den gemensamma bilden
av ledarskapsstil som att både kvinnor och män accepterat den manli-
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ga chefsdiskursen (se Halford et al. 1997).
När cheferna diskuterar sin egen möjlighet, och sitt eget ansvar, för

att förändra organisationen blir vissa könsskillnader i gruppen märk-
bara. Kvinnorna menar att det är ett chefsansvar att säga nej och att
det är farligt att tro att man inte kan förändra medan männen i större
utsträckning menar att en förändring är omöjlig att uppnå. Männen är
mer ambivalenta än kvinnorna i såväl sin kritik av koncernledningen
som i sin syn på det egna ansvaret. De tar också sig själva som exempel
när de förklarar koncernledningens agerande i olika frågor. Homo -
socialitet innebär att män identifierar sig med och vänder sig mot andra
män eftersom män är mer resursstarka än kvinnor (Se t ex Holgersson,
2006; Lipman-Blumen, 1976). Jag tolkar männens identifikation med
högre chefer, män, som tecken på homosociala strukturer i organisa-
tionen. Då homosociala strukturer bygger dels på likhet, dels på att
något värdefullt tillförs  tolkar jag männen försvar av ledningen som
att de tillför lojalitet. Att upptas i de homosociala strukturerna inne-
bär således en begränsning av handlingsutrymmet.

Tidigare studier har synliggjort strukturer i organisationer som
inneburit att män i större utsträckning än kvinnor rekryterats till chefs-
positioner. Detta har bland annat förklarats med att män på grund av
likhet med den som rekryterar förväntas vara hängivna arbetet, lätta
att kommunicera med samt lojala (se t ex Halford et al. 1997; Hol -
gersson, 2003; Kanter, 1977). Det som antyds i min studie är att
 förväntningarna på lojalitet inte bara är en förutsättning för att få
 arbetet utan också något som krävs in, eller i alla fall levereras. Det
innebär att ett upptagande i de homosociala strukturerna inte bara
innebär att ”göras kompetent” utan också innebär en begränsning av
handlingsutrymmet.

Vid ett tillfälle tas kön upp under seminarierna. Dock inte av någon
av chefer utan av seminarieledaren Bo Göranzon. Göranzon definie-
rar ett speciellt kvinnligt ledarskap och föreslår att cheferna ska disku-
tera detta. Ingen av cheferna svarar på Göranzons kommentar.
Däremot diskuterar kvinnorna, när männen tillfälligt lämnar semina-
rierummet, skillnaden mellan att ha en kvinna och en man som vd.
Diskussionen tystnar när en av männen kommer tillbaka in i rummet.
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Jag  tolkar dessa händelser som att kvinnorna är medvetna om att kön
har betydelse för chefers yrkeskunnande men att de även är medvetna
om att de måste förhålla sig till kön genom att försöka osynliggöra det
för att därigenom möjliggöra att bli sedda som kompetenta chefer istäl-
let för kvinnliga chefer. I lunchsamtalet beskriver kvinnorna att det är
lättare att vara kvinna och chef med en kvinnlig vd än en manlig. Jag
tolkar beskrivningen som att chefsnormen vidgas något av att en kvin-
na är högsta chef. 

Sammanfattningsvis visar analysen av det empiriska materialet en
skillnad mellan kvinnors och mäns yrkeskunnandet som chefer. Där
kvinnors yrkeskunnande till skillnad från männens innebär att för-
hålla sig till sitt kön. Kvinnorna har valt att hantera detta genom att
växla mellan två ledarskapsdiskurser; en könsneutral och en där kön
har betydelse. Kvinnornas kunskap om hur kön görs i organisationer,
i konstruktionen av ledarskap såväl som i övriga strukturer och
 processer, är således en del i den tysta kunskap som utgör deras yrkes-
kunnande. 

Forskningsfrågan som undersöks i det fjärde analyskapitlet är:
Tillmäts kön betydelse i beskrivningarna av yrkeskunnande? Jag anser
att jag besvarat frågan genom att visa att kön inte diskuteras under
den seminarieserie som utgör min empiri men att detta inte beror på
att kön ses som betydelselöst. Detta visas av att kvinnorna i gruppen
 diskuterar kön och ledarskap när de männen lämnar seminarierum-
met. Istället visar jag att kön har betydelse på tre sätt: 

• Organisationens homosociala strukturer innebär att männens
handlingsutrymme minskar.

• Förändringar av organisationens maktstruktur genom att en kvin-
na istället för en man är vd innebär att chefsnormen vidgas. 

• Kvinnors och mäns yrkeskunnande som chefer skiljer sig åt genom
att kvinnor måste förhålla sig till sitt kön.

• Kunskap om hur kön görs i organisationer, i konstruktionen av
ledarskap såväl som i övriga strukturer och processer, är således en
del i den tysta kunskap som utgör kvinnors yrkeskunnande som
chefer. 
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Med dessa resultat anser jag att jag bidragit till såväl den feministis-
ka ledarskapsforskningen som till forskningsområdet Yrkeskunnande
och Teknologi. Jag anser också att mina resultat bidrar till utveckling-
en av ledarskapsforskning utan ett könsperspektiv genom att återigen
visa att kön har betydelse för de villkor under vilka chefskap utövas.

11.2.5 Förslag till framtida forskning
De resultat som beskrivs i denna avhandling visar att kunskap om
 chefers arbete kan utvecklas genom användande av dialogseminarie-
metoden. Ytterligare kunskap bör kunna utvecklas genom att i fler
 studier använda metoden. Förslag till framtida forskning är därför att
dialogseminariemetoden används i studier av chefer i olika verksam-
heter och på olika hierarkiska nivåer. 

På samma sätt skulle framtida forskning kunna utveckla ytterligare
kunskap om chefers arbete genom att kvantitativt undersöka chefers
yrkeskunnande som regelföljande. Förslag till framtida forskning är
därför att kvantitativt studera de systematiska variationer och sam-
band som denna avhandling funnit i beskrivningen av regelföljande.

Vidare anser jag att jag visat att resultat från en studie av chefers
yrkeskunnande, med utgångspunkt i forskning om yrkeskunnande,
utvecklats genom en jämförelse med ledarskapsforskning. På samma
sätt anser jag att jag visat att resultat från studier inom forskningsin-
riktningen chefers arbete, utvecklats genom en jämförelse med en stu-
die gjord med utgångspunkt i yrkeskunnandeforskning. Förslag till
framtida forskning är därför att ytterligare utveckla interaktionen mel-
lan dessa två forskningsinriktningar. 

Jag anser också att min studie visat att användningen av dialog -
seminariemetoden gett ett rikt empiriskt material. Trots detta är ett
av mina resultat att jag i analysen av empirin visat dels att kön har
betydelse för chefers yrkeskunnande, dels att detta inte framkommer
inom ramen för dialogseminariemetoden. Ett förslag till framtida
forskning är därför att granska dialogseminariemetoden med utgångs-
punkt i kön. Jag anser att både dialogseminariernas konkreta genom-
förande och det material som ligger till grund för de skriftliga reflek-
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tionerna bör undersökas med syftet att visa var metoden bidrar till att
osynliggöra betydelsen av kön i yrkeskunnande. 

11.3 Implikationer för forskningsinriktningen Yrkeskunnande och
Teknologi

Forskningen om yrkeskunnande kännetecknas som tidigare beskrivits
av mångfalden av forskningsperspektiv (se t ex Bornemark &
Svenaeus, 2009; Molander, 1993; Oscarsson, 2004; SOU 1990:54).
Specifikt för forskningsområdet Yrkeskunnande och Teknologi, där
dialogseminariemetoden utvecklats, är utgångspunkten att det finns
gemensamma strukturer i allt yrkeskunnande. Där professionsforsk-
ningen undersöker musikerns eller läkarens specifika yrkeskunnande
vill Yrkeskunnande och Teknologi istället undersöka om det finns
gemensamma strukturer i yrkeskunnandet oavsett yrkesgrupp.
Forskningens fokus har därför varit att bygga vidare på andra studier
inom den egna forskningsinriktningen. Ett tjugotal studier av yrkes-
kunnandet inom så vitt skilda yrkesområden som processoperatörer,
IT-konsulter, konstnärer och vårdarbetare har genomförts inom om -
rådet med mycket intressanta resultat. 

I några av de tidigare studier inom Yrkeskunnande och Teknologi
har jämförelser gjorts med yrkeskunnandeforskning som utgått från
ett annat teoretiskt perspektiv. Maja Lisa Perby jämför till exempel i
sin avhandling om processingenjörers yrkeskunnande Konsten att
bemästra en process (1995) sina resultat med tidigare studier av  samma
yrkesgrupp. Att på det sättet förankra resultaten i andra forskningsin-
riktningar och forskningsområden har dock inte varit ett huvud fokus
inom Yrkeskunnande och Teknologi. I den större delen av  studierna
inom forskningsområdet har därför inga liknande jämförelser gjorts. 

Ledarskapsforskning studerar chefer. Eftersom jag ser chefskap som
ett yrke har jag valt att jämföra mina resultat med ledarskapsforsk-
ning. Om jag hade undersökts läkares yrkeskunnande med dialog -
seminariemetoden hade jag på samma sätt jämfört mina resultat med
professionsforskning inom det området. Anledningen till att jag jäm-
förde mina resultat med ledarskapsforskning var, som tidigare beskri-

332

lotta snickare: 11 | Sammanfattning och fortsatt forskning

Lotta Snickares avhandling_tryckversion_Nya Johan  2012-05-08  08.45  Sida 332



vits, att jag därigenom ville utveckla kunskap om chefers arbete. Jag
menar dock att jag genom att göra detta också utvecklat kunskap om
möjligheterna att undersöka och beskriva yrkeskunnande med en såväl
metodologisk som teoretisk utgångspunkt i forskningsområdet
Yrkeskunnande och Teknologi. När ett nytt forskningsområde utveck-
las behöver en bas av forskningsresultat byggas upp för att en inter -
aktion med andra forskningsområden ska vara möjlig. Jag menar att
mina resultat visar att Yrkeskunnande och Teknologi nu har en så sta-
bil bas att detta är möjligt. Dessutom menar jag att resultaten visar att
en sådan utveckling skulle vara fruktbar inte bara för respektive
 professionsforskningsområde utan även för forskningsområdet Yrkes -
kun nan de och Teknologi. 

11.4 Implikationer för ledarutveckling
Ledarutveckling beskrivs i inledningen till denna avhandling som ett
i Sverige väletablerat fenomen som berör flertalet chefer. Olika ledar-
utvecklingsinsatser har en lång historia i näringslivet. De första aktivi-
teterna i form av organiserade utbildningar genomfördes på 1930-talet
när Arbetsledarinstitutet började utbilda arbetsledare. Men det var
efter det andra världskriget delvis till följd av den militära ledarutveck-
lingen till exempel War Production Training Courses för företagsleda-
re vid bland annat Harvards och Stanfords Business School som ledar-
utveckling fick legitimitet och därmed formaliserades i svenska före-
tag och organisationer (Björkegren, 1986; Sandberg, 1999a). Antalet
externa utbildningsaktörer i Sverige är stort till exempel startades ett
antal managementinstitut med koppling till universiteten på 1980-
talet (se t ex Alvesson, 2001; Björkegren, 1986; Tengblad, 1997). Att
aktörerna på ledarutvecklingsområdet blir fler betyder dock inte att
innehållet i programmen blir mer differentierat. Istället styrs innehål-
let i stor utsträckning av trender, vissa teman som förändrings -
ledarskap eller team building ingår vid en viss tidpunkt i alla aktörers
program (Gerard, 1998). Forskning har visat att ledarutvecklare är en
viktig faktor i denna likriktning (se t ex Nilsson, 2005; Tengblad,
1997). 
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Att ledarutvecklingsområdet i Sverige har växt så mycket innebär
att företag och organisationer satsar stora resurser inom det. Nilsson
(2005) uppskattar att företag köper ledarutveckling för fyra miljarder
kronor per år. Beräkningen är gjord utan att de deltagande chefernas
kostnader för resor, boende och förlorade arbetstimmar räknats med. 

Satsningen på ledarutveckling är inte specifik för Sverige och svens-
ka företag utan ett fenomen som är spritt över hela världen. Burgoynes
uppskattar att företag köper ledarutveckling för mellan 300 och 500
miljarder kronor per år (Burgoyne, 2004 i Jackson & Perry, 2008). 

Däremot är det svårt att säga om företagen får igen de satsade resur-
serna. Ledarskapsforskningens svårighet att beskriva chefskap påver-
kar givetvis studierna med syftet att undersöka effekter av ledar -
utvecklingsinsatser då det är svårt att mäta om något förbättrats utan
en tydlig beskrivning av nuläge och önskat läge. De studier som trots
dessa svårigheter har genomförts har dock i vissa fall visat förändringar
på individnivå. Men i samma studier framkommer att olika individer
lär sig olika saker trots att de deltagit i samma ledarutvecklings program
vid samma tillfälle (Porsfelt, 2001). Deltagarna uppger också att det
viktigaste lärandet inte förmedlats av kursledningen utan har skett i
diskussion med andra deltagare (Björkegren, 1986). Inga studier visar
heller några tydliga samband mellan en satsning på ledarutveckling och
en utveckling av organisationen (Nilsson, 2005). Satsningen på ledar-
utveckling fortsätter dock trots att få  program utvärderas och att de
resultat som finns från de utvärderingar som ändå görs, är motstridiga.
Storey (2004) menar att det kan  finnas andra för klaringar till att före-
tag köper ledarutveckling än att de vill utveckla sina chefer. Till exem-
pel kan företag köpa ledarutveckling eftersom de upplever att alla andra
företag gör det eller så är satsningen ett sätt att legitimera chefers makt
och privilegier i organisationen. 

Men oavsett hur satsningarna på ledarutveckling förklaras är ledar-
utveckling ett område som svenska företag och organisationer sedan
1970-talet och framåt har ansett vara viktigt och därför prioriterar
resursmässigt. Samma utveckling har också skett internationellt.
Däremot finns inga entydiga forskningsresultat som visar vilka effek-
ter olika utvecklingsinsatser får. Innehållet styrs också sällan av tyd -
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liga beställningar baserade på företag eller enskilda individers behov.
Istället påverkas innehållet i utvecklingsinsatserna av trender och olika
ledarutvecklingsaktörer.

Min studie visar att chefers yrkeskunnande kan beskrivas som regel-
följande, det vill säga att utifrån ett av reflekterad erfarenhet utvecklat
omdöme tolka och därefter agera i en konkret situation. Jag menar att
detta får följande implikationer för ledarutveckling:

Ledarutveckling bör ske genom reflektion över exempel. Reflektion kan
beskrivas som att vrida och vända på ett exempel antingen enskilt
eller i grupp. Exemplen kan hämtas ur deltagarnas egna erfarenhe-
ter men kan också bestå av andras berättelser eller beskrivningar i
skönlitterär form. Dock behöver deltagarna referenspunkter i egna
konkreta upplevelser för att exemplet ska kunna utveckla den egna
erfarenheten. Ett användbart exempel utmärks av att det är detalj-
rikt och mångtydigt. 

Ledarutveckling bör utveckla chefernas människokännedom. En del i
chefers yrkeskunnande beskrivs som människokännedom i bety-
delsen att förstå vad människor drivs av, tänker, behöver, önskar
och säger. Chefer utvecklar människokännedom genom reflektion
över exempel på människors handlande. Användbara exempel är
motstridiga och beskriver en människas komplexitet, det vill säga
skillnader mellan människor, en unicitet i motiv och handlande.

Ledarutveckling bör ske i, eller i nära samverkan med, verksamheten.
Förutom människokännedom beskrivs chefers yrkeskunnande
bestå av en inre bild av den verksamhet de leder, det vill säga en
egen uppfattning om vad som händer just nu och är viktigt för
 kunder, medarbetare, organisation och omvärld. Även denna del av
chefers yrkeskunnande kan utvecklas genom ledarutveckling till
exempel genom att chefer från olika delar av en organisation ges
möjlighet att utifrån exempel reflektera över verksamheten. Men
också genom att den egna verksamheten ställs i kontrast till en för-
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änderlig omvärld. Också detta kan ske genom reflektion över exem-
pel. 

Feministisk forskning bör vara en integrerad del av all ledarutveckling.
Kvinnor och män utövar inte chefskap på olika sätt. Däremot utövar
de chefskap under olika villkor. Om kön inte problematiseras i
ledarutveckling bidrar denna till att detta osynliggörs. Detta gäller
även ledarutveckling med en könsneutral yta, det vill säga aktivite-
ter där könsfördelningen bland till exempel deltagare och inbjudna
föreläsare, är jämn. 
Ytterligare en anledning till att kön bör vara en integrerad del av all
ledarutveckling är att inte bara chefers villkor i organisationer
påverkas av kön. Även medarbetare och kunder finns i samma struk-
tur. Kön är således också en del av den människokunskap som
 diskuteras ovan. 
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