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Förord 
 
 
 
Att få chansen att djupdyka inom ett område har varit en ny och lärorik upplevelse för oss 

båda. Läsa, fundera, planera, läsa mer, planera om och sist men inte minst, genomföra. Det 

har varit en process med både framgångar och motgångar, men varje gång allt kändes 

hopplöst och så långt ifrån ”färdigt” gav vi inte upp. Istället tog vi ett steg i taget, ett steg i 

taget mot vårt slutmål. Men resan har vi inte gjort själva, vi har haft hjälp förstås! Vi vill rikta 

ett tack till alla som pushat oss, alla som har ifrågasatt och alla som har hjälpt oss när mörkret 

varit som störst.  

 

Vår handledare Rolf Solli, som genom sin spikraka kommunikation förmedlat nya 

infallsvinklar och väglett oss på ett självständigt vis. Vi vill tacka våra vänner i media-labb 

som deltagit i diskussioner, lyssnat när frågorna var för stora och erbjudit stöd vid behov. 

Utan er hjälp (och som vågmästare lite då och då när vi inte kunde komma överens) skulle vi 

inte vara där vi är nu. Vi vill dessutom rikta ett tack till våra flickvänner som har stått ut med 

oss under hela processen. 

 

Sist men absolut inte minst vill vi tacka vår kontaktperson och handlare på 

Produktionsföretaget, Britta. Under hela processen har du varit ett ovärderligt stöd och utan 

dig hade studien inte varit möjlig. 

 

Denna uppsats är avslutningen på fyra års studier och väldigt snart kan vi officiellt kalla oss 

Civilekonomer. Vi vill passa på och rikta ett tack till Högskolan i Borås, institutionen för 

Handel och IT, för fyra goda år fyllda med oförglömliga minnen och vänner för livet.  
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Abstract 
 
Reaching a senior leadership position often requires having the ability to bring the 

organizations’ different functions together towards common goals. One way to accumulate 

that type of knowledge and competence is through cross-functional experience, i.e. 

accumulating experience from different business functions. Such experience can be assumed 

to disseminate knowledge and competences throughout the organization which can lead to 

both improved communication and efficiency.  

 

Although a fair amount of research has been conducted in the field of experiential learning, 

we lack more concrete information about cross-functional careers and experience. This case 

study therefore aims to investigate the phenomenon more thoroughly to bring new insights in 

how the accumulation of cross-functional experience can be facilitated in organizations with 

such a goal. The case study investigates two aspects of cross-functional careers; (1) how 

cross-functional experience is valued when recruiting managers and; (2) what motivates 

cross-functional managers to seek this type of experience.  

 

The case study is conducted on a well-known Swedish manufacturing company and draws a 

number of conclusions; firstly, the aim to increase cross-functional experience isn’t 

communicated internally due to other competing goals. Secondly, the organizational structure 

complicates and partly prevents cross-functional careers. Lastly, the cross-functional 

managers where all internally motivated indicating that the will to develop exists. This brings 

us to the general conclusion that the organization needs to change how they handle talented 

managers.   

 

 

This thesis is written in Swedish. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Cross-functional leadership, cross-functional experience, recruitment, senior 

leadership, Self-determination theory, motivation, cross-functional career.  



 

 IV 

Sammanfattning 
 

För att nå en senior ledarskapsposition ställs det krav på kunskap och kompetens som kan 

binda samman organisationens olika funktioner mot gemensamma mål. Ett tillvägagångssätt 

för att införskaffa sådan kunskap och kompetens är genom ackumuleringen av tvärfunktionell 

erfarenhet, det vill säga ackumuleringen av erfarenhet från olika organisations-funktioner. 

Sådan erfarenhet kan antas sprida kunskaper och kompetenser i organisationer, något som 

leder till både förbättrad kommunikation och effektivitet.  

 

Trots att mycket forskning har gjorts kring erfarenhetsbaserat ledarskap saknar vi mer konkret 

information kring tvärfunktionella karriärer och erfarenheter. Denna fallstudie syftar därför 

till att undersöka fenomenet mer ingående och bringa nya insikter i hur tvärfunktionell 

erfarenhet kan underlättas i organisationer med ett sådant mål. Dels undersöker studien hur 

tvärfunktionell erfarenhet värderas i rekryteringssammanhang och dels vad som motiverar 

tvärfunktionella ledare till att söka sådan erfarenhet.  

 
Fallstudien görs på ett välkänt svenskt produktionsföretag och drar en rad slutsatser; för det 

första kommuniceras inte målet att öka tvärfunktionella erfarenheter internt i organisationen 

på grund av andra konkurrerande mål; och för det andra så försvårar produktionsföretagets 

organisationsstruktur tvärfunktionella karriärer. Slutligen drar studien slutsatsen att de 

tvärfunktionella ledarna stimuleras av interna motivationsfaktorer, något som indikerar att 

viljan till att utvecklas redan finns. Detta leder oss till vår övergripande slutsats att 

produktionsföretaget, för att nå det uttalade målet om att öka tvärfunktionella karriärer inom 

organisationen, att förändra sin syn på hur de hanterar och förädlar talanger.  
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1 Inledning 
 

“I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand” 

Konfucius
1
  

1.1 Bakgrund 

 

En av de faktorer som påverkat världens sociala och ekonomiska utveckling mest är 

organisationers förändrade syn på kunskap som tillgång (Elia 2010). Tillgången till kunskap 

och kompetens är en vital del för organisationens fortlevnad och utveckling (ibid.). I 

kunskapsekonomin där tillgången till kunskap och kompetens är en systemkritisk faktor ställs 

krav på att binda ihop organisationens olika delar mot ett gemensamt mål (Brown, Hesketh & 

Williams 2008). Seniora ledare, alltså högt uppsatta chefer och ledare, måste enligt Advani 

(2014a, 2014b) besitta bred kunskap kring verksamhetens olika delar samtidigt som de utifrån 

ett systemperspektiv kan se organisationens kunskap i sin helhet. Systemperspektivet bygger 

på principen att organisationer “[...] är “öppna” gentemot sin omgivning” eftersom relationen 

med omgivningen är central för överlevnad (Morgan 1999, s. 48). Ackumulering av sådan 

kunskap sker enligt Advani (2014a) fördelaktigt genom tvärfunktionella rörelser, alltså 

förflyttningar mellan olika verksamhetsfunktioner.  

 

Tvärfunktionella rörelser antas skapa förutsättningar för ett fortsatt lärande eftersom ledare 

tvingas hitta nya lösningar på problem där de existerande beteenderepertoarerna inte längre 

räcker till (Davies & Easterby-Smith 1984). Dessa nya lösningar kan enligt Demirikan och 

Spohrers (2015) resonemang agera som katalysatorer för innovation i tillverkande 

organisationer. Tvärfunktionella erfarenheter antas dessutom ge ledare kunskaper och 

kompetenser som underlättar arbete och ledning i multidisciplinära, multifunktionella och 

multikulturella sammanhang (Demirikan & Spohrer 2015).  

 

Det är alltså det erfarenhetsbaserade lärandet från verksamhetens olika delar som kan antas 

skapa den breda verksamhetskunskapen som Advani (2014a) argumenterar för. Denna insikt 

återspeglas även i praktiken där organisationers avdelningar för Human Resource 

Development (HRD) sett en förändring som rört sig från formellt lärande till lärande som är 

integrerat i arbetsprocessen (Berings, Poell & Simons 2008). Förändringen har resulterat i att 

yrkesverksamma inom HRD försöker använda arbetslivserfarenheter i vidareutvecklingen av 

ledarskapsförmågor snarare än klassrummet (Goldman 2008). En av orsakerna bakom 

förändringen kan grunda sig i att teorier inom erfarenhetsbaserat lärande betonar den centrala 

roll som erfarenhet spelar när det gäller lärande och förändring (Ng, Van Dyne & Ang 2009). 

Det erfarenhetsbaserade lärandet, som delvis erhålls via arbetslivserfarenhet, är enligt en del 

forskare den främsta källan till ledarskapsutveckling (Armstrong & Mahmud 2008; Lombardo 

& Eichinger 2000; Morrison & Brantner 1992). 

 

Problematiken som Advani (2014b) lyfter är hur organisationer ska möjliggöra införandet av 

tvärfunktionell erfarenhet under karriärers gång.  

                                                 
1
 Konfucius 551 f. Kr. – 479 f. Kr.  
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1.2 Forskningsöversikt 

 

1.2.1 Erfarenhetsbaserat lärande 

 

Få ämnen är lika omdiskuterade som ledarskap, både avseende innehåll och funktion 

(Kirkpatrick & Locke 1991, s. 48). Diskursen har länge handlat om huruvida ledarskap är en 

uppsättning förmågor som besitts (exempelvis att “födas till ledare”) eller förmågor som kan 

skapas och utvecklas genom träning. Kraut (2014) förkastar den dikotomiska uppdelningen 

och argumenterar istället för en bredare syn på ledarskapet. Att istället se ledarskapet som en 

blandning mellan egenskaper, träning och erfarenheter ger möjligheten att inte fastna i 

dikotomins “antingen eller”. Kraut (2014) menar att det bredare perspektivet kan leda till en 

mer verklighetsanpassad syn på ledarskapet. Hur man än väljer att ställa sig i frågan kring vad 

ledarskap är förblir erfarenhet ett viktigt element. Quinones, Ford och Teachouts (1995) 

forskning visar exempelvis att löpande arbete med erfarenhetsbaserad utveckling för ledare 

skapar viktiga förutsättningar för organisatorisk tillväxt. Ng, Van Dyne och Ang (2009) går 

steget längre och hävdar att erfarenhetsbaserat lärande är den främsta källan till utveckling av 

ledarskap. 

 

Många forskare är överens om att ledarskapsutveckling är vitalt för organisationers fortlevnad 

och framgång (Elia 2010; Ng, Van Dyne & Ang 2009; Quinones, Ford & Teachouts 1995) 

och där ett strategiskt fokus på ledarskapsutveckling skapar en plattform för organisatorisk 

utveckling och komparativa fördelar (Robinson & Wick 1992). McCauley, Ruderman, Ohlott 

och Morrow (1994) argumenterar att den mest framgångsrika utbildningsmetoden för ledare 

är ett kontinuerligt arbete med praktiskt utvecklande uppgifter, något som leder till ett 

kontinuerligt ackumulerande av erfarenheter.  

 

Ett av de stora forskningsbidrag som influerat området för erfarenhetsbaserat lärande är Kolb 

(1984, 2015). För att förstå hur erfarenheter processeras och utvecklas till kunskap beskriver 

Kolb (2015) en kontinuerlig lärandeprocess, en cirkel (Fig. 1), som behöver uppfyllas för att 

skapa ny kunskap från erfarenheter. Processen med dess fyra delar förklaras av Matsou (2015) 

som:  

 

(a) concrete experience, (b) reflective observation, (c) abstract 

conceptualization, and (d) active experimentation. Specifically, immediate 

personal experience forms the basis for observation and reflection, which can 

be assimilated into abstract hypothesis or concepts, guiding learners to create 

new experiences.  

(Matsuo 2015, s. 444)  

 

Kolbs forskning av erfarenhetsbaserat lärande ses av många som den modell som influerat 

forskningsfältet mest (Armstrong & Mahmud 2008; Kayes 2002; Yamazaki & Kayes 2004). 

Modellen kan bland annat användas för att förstå lärandeprocessen och utveckla arbetsplatsen 

för att öka ledarens lärande miljö (Kolb 2015). Genom att aktivt vara i kontakt med det som 

studeras och fullborda inlärningscirkelns fyra delar skapas ny kunskap och förståelse (ibid.). 

Att själv få påverka utvecklingen skapar, enligt Kolb (ibid.), en större hängivenhet till 

lärandet, något som i sin tur leder till att personen i fråga blir mer mottaglig för ny kunskap. 

Även om modellen kritiserats för att bland annat vara för simpel (Bergsteiner, Avery & 
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Neumann 2010; Matsuo 2015) så finns det flera forskare som presenterar empiriskt stöd för 

Kolbs modell (Kayes 2002; Yamazaki & Kayes 2004).  

 

 

 
Figur 1. Kolbs (1984) modell för erfarenhetsbaserat lärande. 

 

 

Men trots att erfarenhet är ett viktigt element i lärandet är det inte en garanti för lärande 

(Matsou 2015). Det finns dock tre kategorier av specifika faktorer som bidrar till stimulering 

av erfarenhetsbaserat lärande:  

 

(a) job assignments (early work experience, first supervision [...] project/task 

force, managing a larger scope, and moves from line to staff positions), (b) 

other people (bosses and role models), and (c) hardships (business mistakes, 

career setbacks, subordinates with performance problems, changing jobs and 

personal trauma).  

(McCall 1998 se Matsou 2015, s. 445-446) 

 

Sådana erfarenheter antas tvinga ledare att utveckla förmågor och kunskap inom tidigare 

okända områden, erfarenheter som tvingar individen att acceptera förändringar i sitt 

perspektiv (Davies & Easterby-Smith 1984; Matsou 2015). Att röra sig tvärfunktionellt borde 

därmed antas stimulera alla tre kategorier då ett sidospår inom ett nytt verksamhetsområde i 

praktiken troligen innebär förändrade arbetsuppgifter, nya personer i omgivningen samt 

påfrestningar då nya arbetsuppgifter antas innebära en period av anpassning.  

 

1.2.2 Ledarskapskarriärer: olika kunskaps- och kompetensstrukturer 

 

Ledarskapskarriärer kan däremot skapas och vidareutvecklas på en mängd olika sätt. En del 

väljer att fördjupa sig inom ett visst område under en längre tid och blir på så sätt experter, 

andra väljer att bli generalister genom att ackumulera kunskap från flera olika fält. 

Ledarskapet skulle enligt vissa även kunna betraktas som en expertroll i sig (se exempelvis 

Rombach & Solli 2006). Officerare som går från att leda militärer till att leda i näringslivet är 

kanske ett typexempel på hur ledarskap kan vara applicerbart oavsett kontext. Denna studie 
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bygger däremot inte på det perspektivet utan ser ledarskap (och chefskap) som en rad olika 

kompetenser och erfarenheter som ledaren använder för att grunda beslut i. Det är därför 

ledares kunskaps- och kompetensstruktur som är i fokus i studien, strukturer som kan ta olika 

former.  

 

För att beskriva en ledare med djupgående kunskap och erfarenheter inom ett specifikt 

verksamhetsområde använder Demirikan och Spohrer (2015) termen I-shaped people. I-

formade personer, som alltså är en metaforisk anvisning kring hur en individs kunskap och 

kompetens är uppbyggd, representerar en mer enkelriktig och djupgående kunskap (Bennet 

2011). I-formade ledare kan, enligt Demirikan och Spohrers (2015) resonemang, främst 

relatera till sin egen expertis för att lösa problem, något som i många fall kan vara en styrka 

(Bennet 2011; Demirikan & Spohrer 2015).  

 

Men för att nå en mer senior ledarskapsposition efterfrågas dock ofta en mer strategiskt 

övergripande syn på organisationen (Advani 2014a, 2014b; Barnard 2009; Garavan, Barnicle 

& O’Suilleabhain 1999; Goldman 2008), något som kan antas vara svårt att besitta med en I-

formad kunskaps- och kompetensstruktur. Bonn (2001) argumenterar för att avsaknaden av 

strategiskt tänkande bland seniora ledare ger en stor negativ effekt på organisationers 

framgång och utveckling. 

 

I-formade ledares specialistkunskap inom sitt område gör att deras problemlösningsförmåga 

också begränsas och blir enkelriktad utifrån den djupgående kunskapen som besitts (Bennett 

2011). Som nämnt ovan behöver expertkunskap inte betyda något negativt men olika 

individer behöver fylla olika roller. Ett av problemen är dock att mer seniora 

ledarskapspositioner kräver ett bredare perspektiv och en mer övergripande syn på 

organisationen (Advani 2014a). Ett ”end-to-end” perspektiv som förstår organisationens olika 

delar, en förståelse som behövs för att lyckas med att driva organisationen som en helhet. 

Trotts dess betydelse för organisationer är det strategiska tänkandet för sent att utveckla när 

ledaren väl nått en senior position och bör istället ske löpande parallellt och i samband med 

arbetet under hela karriären (McCauley & McCall 2014).  

 

Men samtidigt som strategisk förmåga är vitalt för organisationers framgångar och utveckling 

är det kanske inte det heller alltid en garanti för framgång. För att vara ett ledande tillverkande 

företag måste organisationen även lyckas skapa innovationer, något som inte alltid rent 

strategiskt kan planeras fram (Demirikan & Spohrer 2015). Samtidigt är innovationer en 

fundamental nödvändig förutsättning för tillverkande organisationers överlevnad (ibid.). 

Sambandet mellan strategi och behovet av innovation kan antas skapa ett slags moment 22 där 

båda delar behövs men där det ena inte nödvändigtvis behöver leda till det andra. Tillverkande 

organisationer försöker skapa globala, integrerande och resultat-drivna innovationer men 

lyckas sällan att skapa nya produkter och tjänster som förändrar marknaden (ibid.).  

 

För att skapa och driva innovation argumenterar Demirikan och Spohrer (2015) för en annan 

typ av ledare, T-shaped people (Fig. 2). T-formade personer besitter, tillskillnad från den 

tidigare nämnda I-formen, inte bara djupgående kompetens inom ett verksamhetsområde utan 

också en bred verksamhetskunskap och en kommunikativ förmåga som sträcker sig över flera 

områden (Demirikan & Spohrer 2015). Demirikan och Spohrer (ibid.) beskriver T-formade 

ledare som: 
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T-shaped professionals are lifelong learners with open minds who collaborate 

easily across their local and global networks. They are broad, empathic 

communicators and challenge seekers as well as deeply engaged, critical 

thinkers. And they are entrepreneurially minded opportunity finders with 

imagination who learn quickly from failure. 

(Demirkan & Spohrer 2015, s. 13) 

1.2.3 Tvärfunktionell erfarenhet 

 

Demirikan och Spohrers (2015) beskrivning av T-

formade ledare tangerar i många avseenden Advanis 

(2014a, 2014b) beskrivning av seniora ledare. Bredden 

som båda förespråkar syftar till att brygga och sprida 

kunskap från olika verksamhetsområden. Advani 

(2014b) menar att när organisationer växer och blir allt 

mer komplexa så minskar också förståelsen för andra 

funktioner än den egna, en förståelse som är vital för 

mer seniora ledare. Detta kräver enligt Advani (2014b) 

att organisationens ”funktionella silos” måste breddas 

på ett sätt så att kunskap och kompetens inte endast 

fastnar i en funktion. 

 

För att brygga mellan organisationens funktioner är 

Advanis (2014b) lösning tvärfunktionella rörelser 

mellan verksamhetens olika funktioner, alltså ledare 

som vill bredda sin kunskap om organisationens olika 

delar genom att arbeta i dem under en period. På så vis 

formar de om sin kunskaps- och kompetensstruktur från 

Demirikan och Spohrers (2015) I-form mot ett mer T-

format ledarskap. Bredden som T-formade ledare 

besitter kan enligt Demirikan och Spohrer (2015) agera 

som en katalysator för innovation eftersom kunskaper 

och kompetenser från olika verksamhetsområden får 

mötas och utbytas. Att tvärfunktionella erfarenheter kan 

agera som katalysator för innovation kan bygga på resonemanget att existerande 

beteenderepertoarer inte längre räcker till, vilket kan leda till nya lösningar på gamla problem 

(Davies & Easterby-Smith 1984).  

 

De tvärfunktionella erfarenheterna gynnar alltså ledares mer strategiska och övergripande syn 

på organisationen, ett ”end-to-end” perspektiv som Advani (2014b) menar är vital för ett 

lyckat seniort ledarskap. De erfarenheter och kunskaper som ackumuleras av T-formade 

ledare antas också ge fördelar i form av snabbare anpassning under förändringsarbete, men 

också förbättrade kommunikationsförmågor. Detta ger dem verktygen för att leda och arbeta i 

multidisciplinära, multifunktionella och multikulturella sammanhang (Demirikan & Spohrer 

2015). 

 

Demirikan och Spohrer (2015) menar att denna insikt ställer krav på tillverkande 

organisationer att omvärdera synen på hur talangfulla ledare hanteras för att skapa en ny 

generation av innovation och kunskap. För att skapa framtidens seniora ledare måste 

tvärfunktionella rörelser därför, enligt Advani (2014a, 2014b) ske inom organisationer, både 

Figur 2. Demirikan & Spohrers (2015) T-

formade personer 
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för att sådana kunskaper är kritiska för seniora ledare men också för att det skapar ett bredare 

sammarbete och sammanhållning inom organisationen. Advani (2014b) beskriver det som:  

 

Furthermore, wide networks across the company are essential both for getting 

work done, as well as for enabling people to feel part of a community; yet 

increased size and time demands made it more difficult for leaders to build and 

maintain them, particularly across functions.  

(Advani 2014b, s. 228) 

 

Genom att skapa T-formade ledare, enligt resonemanget ovan, skapar organisationer alltså 

inte bara framtidens seniora ledare genom tvärfunktionella rörelser. De kopplingar som 

skapas och förstärks mellan organisationens funktioner (eller silos) kan också bidra till att 

arbetet effektiviseras samtidigt som samhörighetskänslan i organisationen utökas. På så vis 

kan organisationen, samtidigt som den växer och får allt fler komplexa verksamhetsområden, 

fortsätta att fungera som en enhet. Frågan som återstår är huruvida ett arbete med att öka 

tvärfunktionella erfarenheter kan, som Advani (2014a) uttrycker det, föras in under karriären. 

Som Demirikan och Spohrer (2015) skriver så kräver detta att organisationer omvärderar sin 

hantering av sådana talanger. Hur en sådan omvärdering kan se ut kommer därför behandlas i 

studien.  

 

1.2.4 Att hantera talang  

 

Att locka rätt personal med rätt kunskap till rätt jobb är essentiellt för organisationens 

framgång (Brown, Hesketh & Williams 2004). Men att hitta, attrahera och behålla rätt 

personal för organisationer är idag ett större problem än tidigare (Bajer 2013). En av 

anledningarna kan vara att det helt enkelt råder en brist på talanger, speciellt inom 

kunskapsintensiva organisationer (Erwing, Leyland, de Bussy & Berthon 2002). Inom Talent 

management (TM), som är ett koncept som skapades under början av 2000-talet med 

talanghantering som huvudfokus, är ett av grundantagande att talang är en bristvara 

(Michaels, Handfield-Jones & Axelrod 2001a, 2001b). Det resonemanget innebär att 

organisationer konkurrerar om de talanger som finns (Michaels, Handfield-Jones & Axelrod 

2001b) och att organisationer måste skapa en attraktiv organisation dit talanger vill söka och 

stanna (Brown, Hesketh & Williams 2004).  

 

För att stimulera ledares vilja att satsa på organisationen och sin egen utveckling argumenterar 

Brown, Hesketh och Williams (2004), likt Demirikan och Spohrer (2015), att organisationer 

kan behöva en annorlunda syn och retorik kring talanghantering. Detta kan innebära att 

organisationer behöver komma till insikten om att det som fungerade förr kanske inte fungerar 

längre. Bajer (2013) skildrar några av områdets förändringar som:  

 

As soon as we convinced ourselves that it was all about looking for talent in 

the right places and offering them the right deals, the rules of the game 

changed. Today, the millennials’ views of the world of work and their value 

systems seem to have spread across older generations, challenging our well-

established assumptions about what motivates people to work. 

(Bajer 2013, s. 326) 

 

Att undersöka vad som motiverar ledare till att söka tvärfunktionell erfarenhet kan därför vara 

ett avstamp för organisationer som önskar öka sådana erfarenheter. Att göra karriär, att tjäna 
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mer pengar eller att bara vilja lära sig mer kan vara tänkbara anledningar till varför ledare 

söker tvärfunktionella erfarenheter. Att undersöka incitamenten bakom sådana karriärsval blir 

därför en central insikt för att bättre förstå denna typ av karriärsval.  

 

1.2.4.1 Rekryteringsannonsen: första steget mot att öka tvärfunktionallitet? 

 

Det kanske vanligaste tillvägagångssättet för att attrahera kandidater, externt som internt, till 

nya ledarskapspositioner är genom upprättandet av en rekryteringsannons. Mer sällan 

undersöker organisationer dock om önskad effekt uppnåddes genom annonsen eftersom man 

aldrig kan veta vilka kandidater som inte sökte (Askehave 2010). Flera studier undersöker 

betydelsen av olika aspekter i organisationers kommunikation i skapandet av 

rekryteringsverktygen (se exempelvis Askehave 2010; Backhaus 2004; Barber 1998; 

Blackman 2006; Breaugh & Starke 2000), men ingen forskning kring hur 

rekryteringsannonser påverkar de som önskar söka tvärfunktionell erfarenhet har, till vår 

kännedom, gjorts.  

 

Rekryteringsannonsen, som enligt Backhaus (2004) betraktas som en del av 

organisationskommunikationen, har det huvudsakliga syftet att uppmuntra önskade kandidater 

till att söka. Backhaus (2004) beskriver det som:  

 

The task of business communication is to find the appropriate words to pique 

the curiosity of the desired potential workers and encourage them to continue 

through the application process. 

(Backhaus 2004, s. 116) 

 

Men Backhaus (2004) resonemang torde antas även fungera åt det motsatta hållet: att 

användningen av “fel” ord likväl kan leda till att demotivera önskade kandidater från att söka 

tjänsten. Organisationskommunikationen är enligt Askehave (2010) av stor vikt eftersom att 

den reflekterar organisationens praktik och värdegrund, något som direkt påverkar skapandet, 

upprätthållandet och förändringen av organisationens verklighet. Askehave (2010) menar att 

valen av ord och formuleringar i rekryteringsannonsen konstruerar en “idealbild” av den 

kandidaten som organisationen söker. Slutsatsen Askehave (2010) drar är att 

organisationskommunikationen måste förmedla de budskap och mål som organisationen vill 

uppnå på ett harmoniskt vis. Detta innebär exempelvis att uttalade mål om att öka mångfald 

eller antalet kvinnor på arbetsplatsen också måste förmedlas i organisationskommunikationen 

för att kommunikationen ska ge en effekt mot målet. 

 

”Idealkandidaten” som porträtteras i rekryteringsannonsen är därför av den anledningen en 

viktig aspekt att undersöka i en organisation som önskar öka ledares tvärfunktionella 

erfarenheter. Om den ”idealkandidat” som konstrueras inte kan tänkas vara tvärfunktionell, 

även om tjänsten skulle kunna tillsättas på så vis, finns risken att potentiella kandidater som 

organisationen efterfrågar också avstår från att söka. 

 

1.3 Problemdiskussion 

 

Tesluk och Jacobs (1998) argumenterar i sin forskning att ett löpande arbete med 

erfarenhetsbaserat lärande skapar förutsättningar för en effektiv organisation samt en ökad 

personlig motivation för ledaren. Den personliga motivationen kan användas för att fortsätta 
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utvecklingsprocessen men kan, enligt Cao och Hamori (2015), i vissa sammanhang leda till 

illojalitet gentemot organisationen. Exempelvis kan en ledare, efter att ha jobbat inom ett 

område, känna sig ”färdig” och understimulerad med siktet inställt på nya utmaningar. Om 

Kolbs (2015) lärandecirkel avtar, alltså att ledaren inte längre känner att utvecklingen 

fortskrider, kan intresset för att fortsätta utvecklas minska. Känslan av att vara 

överkvalificerad för det nuvarande arbetet utan att få möjligheten att fortsätta utvecklas kan 

bidra till att ledare söker sig vidare utanför organisationen (Cao & Hamori 2015). Att förmå 

hanteringen av talanger som söker nya utmaningar kan vara en av de avgörande faktorerna i 

organisationers fortsatta utveckling. 

 

Utifrån Advanis (2014a, 2014b) definition av seniora ledare, med Demirikan och Spohrers 

(2015) resonemang kring T-formade ledarare som komplement, kan en målsättning för 

skapandet av framtidens seniora ledare innebära att I-formade ledare rör sig mot ett mer T-

format ledarskap. Rörelsen, som sker emellan de två olika formerna, kan antas utgöra just 

tvärfunktionella erfarenheter. Figur 3 illustrerar hur en sådan rörelse skulle kunna antas se ut. 

Det är alltså ackumulationen av tvärfunktionella erfarenheterna som Advani (2014a, 2014b) 

menar skapar framtidens seniora ledare med bred verksamhetskunskap och ett 

systemperspektiv på organisationskunskapen.  

 
Figur 3. Illustration av en tänkbar tvärfunktionell karriär (källa: egen). 

 

Hur man skapar en miljö där en sådan förädling av ledare är möjlig är däremot något som, till 

vår bästa kännedom, inte undersökts. Ett rimligt antagande torde vara att det dels behöver 

finnas en uppmuntring från organisationens sida till att söka tvärfunktionell erfarenhet, 

samtidigt som det på individnivå måste finnas incitament för att ta sig an den nya utmaningen 

(Muysken, Welters och Mitchell 2014). Även om flera av de viktiga faktorerna som påverkar 

tvärfunktionella rörelser, exempelvis viljan att fortsätta utvecklas, ligger utanför 

organisationers påverkan finns ett flertal fortfarande inom organisationens makt (McCauley & 

McCall 2014).  

 

Det gäller därmed att hitta “rätt” faktorer att påverka för att säkerställa utvecklingen av 

framtidens ledare? Samtidigt som forskningen påvisar ett behov av tvärfunktionella 

erfarenheter inom vissa branscher (även om begreppet explicit inte används), återfinns det 

idag förvånansvärt lite information kring incitamenten som ligger till grund för handlingen. 

Det är således intressant att undersöka huruvida det är externa motivationsfaktorer som 

exempelvis högre lön eller befordringar, eller interna motivationsfaktorer, alltså att 

handlingen i sig är tillfredställande (Deci 1971), som ligger till grund för beslutet att söka 

tvärfunktionell erfarenhet.  
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När det gäller uppmuntringen från organisationens sida borde ett rimligt antagande vara att 

detta kan te sig i olika former. Som tidigare nämnt är kanske ett av de vanligaste 

tillvägagångssätten för att rekrytera nya chefer och ledare upprättandet av en 

rekryteringsannons. Rekryteringsannonsers uppdrag beskrivs av Askehave (2010) som:  

 

The purpose of the job ad is to attract the attention of a potential applicant, to 

give the applicant an idea of the company as a social entity and obviously 

project a specific professional identity for this person [...] and finally, to trigger 

a response from the reader (i.e., application).  

(Askehave 2010, s. 319) 

 

Om antagandet är att organisationskommunikationen konstruerar och rekonstruerar den 

sociala verklighet som organisationen rör sig i är det också relevant att förstå dess påverkan. 

Enligt Askehave (2010, s. 315) spelar organisationskommunikationen ”en central roll i 

skapandet, upprätthållandet och förändringen av organisationens verklighet”. Om den sociala 

verklighet som ledare rör sig i konstrueras och rekonstrueras genom kommunikationen är det 

också relevant att förstå hur den kommunikationen och språkvalen påverkar ledare som 

önskar söka tvärfunktionell erfarenhet (Askehave 2010).   

 

Men, som Bryman och Bell (2015) konstaterar kan personer som skriver dokumenten ha en 

egen syn eller åsikt som förmedlas. Detta innebär att en koppling mellan text och handlingen 

som sker bortom texten inte alltid behöver finnas (Bryman & Bell 2015). Att enbart analysera 

rekryteringsannonser för att få en bild av hur tvärfunktionell erfarenhet värderas och 

kommuniceras torde inte räcka för att ge en trovärdig bild. Anledningen till detta är att de två 

olika domänerna representeras av olika logiker med olika syften och mål (Czarniawska 1999). 

Rekryteringsannonserna tillhör representationens logik där formell logik och rationalitet lånas 

för att bringa legitimitet, en logik som syftar till att uppnå ett visst mål genom att konstruera 

ett abstrakt och ”retoriskt raffinerat” språk (Czarniawska 1999, s.77). Praktiken behöver dock 

enligt Czarniawska (1999) inte förhålla sig till samma logik, istället tillämpas det hon kallar 

för praktikens logik som bygger på ett mer konkret språk som påverkas av tiden och rummet. 

Istället för att fokusera på kausalitet och formell logik agerar praktikens logik mer pragmatiskt 

(exempelvis att processen ska fungera i verkligheten).  

 

Genom att endast undersöka representationens logik utan att även blanda in praktiken vore 

som att lämna efter halva ”sanningen”. Rekryteringsannonsen är nämligen bara ett verktyg 

som rekryterande chefer använder för att få in potentiella kandidater. Vad som händer bortom 

texten, alltså den rekryterande chefens handling, bör därför också vara ett viktigt komplement 

till att förstå hur tvärfunktionell erfarenhet värderas och kommuniceras i en organisation. 

Även om rekryteringsannonserna uppmuntrar tvärfunktionell erfarenhet kan de rekryterande 

chefernas uppfattning och mer pragmatiska behov utgöra ett hinder som försvårar 

ackumuleringen av tvärfunktionell erfarenhet inom organisationen.  

 

1.4 Syfte, forskningsfrågor och disposition 

 

Trots att mycket forskning har gjorts kring erfarenhetsbaserat ledarskap saknar vi mer konkret 

information kring tvärfunktionella karriärer och erfarenheter. Denna fallstudie syftar därför 

till att förklara och förstå hur tvärfunktionella karriärer porträtteras och motiveras i ett 

produktionsföretag.   
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Fallstudien syftar därmed till att identifiera två aspekter kring tvärfunktionallitet:  

 

1. Hur porträtteras och värderas tvärfunktionell erfarenhet i 

rekryteringssammanhang? 

2. Vilka incitament (och eventuella hinder) uttrycker befintliga tvärfunktionella 

ledare kring sitt val av karriär? 

 

Mot bakgrund av studiens syfte och forskningsfrågor disponeras studien i fyra kapitel 

nedan. I kapitel två presenterar vi studiens referensram där vi beskriver de olika 

analysverktygen som används. I kapitel tre diskurerar vi studiens metod med fullgoda 

återgivelser kring processens olika steg. Kapitel fyra redogör för analysen av empirin som 

fallstudien behandlar. Resultatet av analysen ligger sedan till grund för diskussionen och 

slutsatserna som presenteras i kapitel fem.  

 

2 Referensram 

 

“What counts can not always be counted, and what can be counted does not always 

count” 

Albert Einstein
2
 

2.1 Referensramens konstruktion 

 

För att besvara syftet och forskningsfrågorna har en referensram med tre olika delar skapats. I 

följande stycken presenterar vi referensramen som helhet med kortare beskrivningar kring 

dess konstruktion. Referensramen bygger på fyra analysverktyg som används i tre 

kombinationer, alla med syftet att belysa tidigare outforskade aspekter av tvärfunktionalitet 

och dess påverkande faktorer. Slutligen presenterar vi även en illustration (Fig. 4) av 

referensramens olika delar samt relationen mellan dem. 

 

Första delen av referensramen är en dokumentanalys som syftar till att förstå hur 

rekryteringsannonsers uppbyggnad och språkliga konstruktion kan tänkas påverka potentiella 

tvärfunktionella kandidater. Eftersom organisationen där fallstudien utförs har ett uttalat mål 

att öka tvärfunktionella rörelser inom organisationen undersöker referensramens första del 

huruvida detta mål också harmoniskt kommuniceras i rekryteringsannonserna. Till detta 

används Hallidays (1994 se Askehave 2010, s. 320-322) ”system functional linguistics” (SFL) 

som analysmetod i kombination med Kirkpatrick och Lockes modell för 

ledarskapsegenskaper. Kombinationen av dessa två ramverk bygger på att språket i 

rekryteringsannonsen antas konstruera och rekonstruera den sociala verkligheten som 

organisationer rör sig i (Askehave 2010). Organisationen skapar en ”idealkandidat” genom de 

ordval och formuleringar som görs i rekryteringsannonserna, ordval och formuleringar som 

antingen kan motivera eller demotivera kandidater som organisationen vill uppmuntra till att 

söka. Med målet att öka tvärfunktionella karriärer inom organisationen blir det därmed 

intressant att förstå huruvida potentiella tvärfunktionella kandidater stimuleras (eller inte 

stimuleras) till att söka tjänsten genom annonsen.  

 

För att nå den “ogenomskinliga aspekten av diskursen” argumenterar Fairclough och Wodak 

(1997 se Askehave 2010, s. 319) för två olika analys-nivåer. Den andra delen av 

                                                 
2
 Se Brown, Hesketh & Williams 2004, s. 91.  
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referensramen är därför ett komplement till dokumentanalysen och syftar till en vidare 

fördjupning av rekryteringsprocessen med fokus på de rekryterande chefernas berättelser 

genom en narrativ analys (NA). Czarniawskas (2004) NA, som vi beskriver nedan, görs med 

syftet till att förstå hur handlingar och beteende kommer till uttryck i berättelser. Tolkningen 

av de narrativa berättelserna sker sedan gentemot resultatet av dokumentanalysen för att dra 

slutsatser kring implikationer för tvärfunktionella ledare ”i praktiken”.  

 

Den tredje delen av referensramen bygger också på Czarniawskas (2004) NA men skiljer sig i 

ramverket som ligger till grund för klassificering och analys. Genom att intervjua och 

analysera kandidater som gjort tvärfunktionella förflyttningar syftar sista delen av 

referensramen till att besvara de forskningsfrågor som berör motivationsfaktorer. 

Anledningen till detta är att dessa faktorer antas påverka individer som söker tvärfunktionell 

erfarenhet. För att förstå hur man kan skapa och stimulera incitament för fler ledare att vilja 

söka tvärfunktionella erfarenheter behövs kunskap om vilka motivationsfaktorer som påverkar 

beslutet.  

 

Genom att kombinera NA med Self-determination theory (SDT) syftar därmed 

referensramens tredje del till att förstå vilka typer av motivationsfaktorer som kan tolkas 

utifrån respondenternas berättelser kring deras vilja att förflytta tvärfunktionellt. Eftersom 

dessa motivationsfaktorer antas ha en stark bidragande roll i denna typ av 

ledarskapsutveckling är sista delen av referensramen högst väsentlig för studien. Den 

narrativa berättelsen som respondenterna berättar under intervjuerna antas alltså bära de 

motivationsfaktorer som gav upphov till sökandet av tvärfunktionell erfarenhet. 

 

I både den andra och tredje delen av referensramen är det den intervjuades berättelse med 

uppbyggnaden och skildrandet av individens verklighet som är i fokus.  

Figur 4: Illustration av referensramen (källa: egen). 
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2.2 En introduktion till ”system functional linguistics” (SFL) 

 

För att analysera rekryteringsannonserna används SFL, ett analysverktyg som presenteras av 

Halliday (1994 se Askehave 2010, s. 320-322). SFL bygger på resonemanget att det konkreta 

språket som används påverkar och påverkas av faktorer i det sociala sammanhang som 

språket rör sig i. Det konkreta språket, alltså de direkta valen av formuleringarna i 

rekryteringsannonsen, kopplas till språkets metafunktion där det på metanivå avgör hur det 

tolkas i ett specifikt socialt sammanhang (Askehave 2010). Metafunktionen i språket är enligt 

Halliday (1994 se Askehave 2010, s. 320-321) definierat av tre olika delar; (1) field syftar till 

vad som pratas om, när och av vem, (2) tenor syftar till roller och relationen mellan 

människor som etableras i texten och (3) mode intresserar sig i språkets roll i skapandet av 

struktur.  

 

SFL tillåter oss att i rekryteringsannonsernas olika meningar urskönja “vad det är som det 

pratas om”. Askehave (2010) beskriver det som: 

 

According to Halliday (1994), language allows us to represent “what is being 

talked about” through the transitivity system realized by means of the 

following categories: processes, participants, and circumstances. 

(Askehave 2010, s. 321) 

 

En komplett SFL-analys innebär att rekryteringsannonsens formuleringar ska analyseras efter 

de tre kategorier som Halliday presenterar: processtypen (materiell, mental, verbal, 

existentiell etc.), deltagarna och omständigheterna (ibid. s. 321). För att SFL ska passa 

studiens syfte kommer en djupare analys av de tre kategorierna dock inte att göras. Studien, 

som är inspirerad av Askehaves (2010) tillvägagångssätt, adapterar istället bara SFLs 

perspektiv om att det konkreta språket tillåter oss att ta reda på “vad som händer i texten”.  

 

SFL är därmed det analysverktyg som används för att utröna sammansättandet och 

sammansättningen av ord till budskap som, medvetet eller omedvetet, framhävs. Dessa 

budskap antas konstruera den “idealkandidat” som kommuniceras från organisationen i form 

av rekryteringsannonser. Genom att applicera SFL på annonsernas formuleringar kan det 

konkreta språket sedan analyseras gentemot de ledarskapsegenskaper som presenteras av 

Kirkpatrick och Locke (1991). På så vis bidrar SFL-analysen med att utröna de ”ideala” 

egenskaper som organisationen framhäver i kommunikationen. 

 

2.2.1 Kirkpatrick och Lockes (1991) ledarskapsegenskaper 

 

För att klassificera de ledarskapsegenskaper som lyfts fram i både annons och av de 

rekryterande cheferna använder studien Kirkpatrick och Lockes (1991) ledarskapsegenskaper 

som ramverk. Men, som Kirkpatrick och Locke (ibid., s. 48) själva säger: “few issues have a 

more controversial history than leadership traits and characteristics” och är ett problematiskt 

område. Historien präglas av en porträttering av ledaregenskaper som något man föds med, en 

färdig uppsättning egenskaper som ofta rika överklass män besatt (ibid.). Även om de 

teorierna om ledaregenskaper inte lever kvar i samma utsträckning i nutiden finns det, enligt 

Askehave (2010), ingen forskning som verifierar att en specifik kombination av vissa 

egenskaper är överlägsen andra. Däremot så är Kirkpatrick och Lockes (1991) klassificering 

av olika ledarskapsegenskaper ett verktyg som kan användas för att undersöka diskursen kring 
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ledare (Askehave 2010). Egenskaperna som presenteras nedan syftar alltså inte till att 

undersöka huruvida en ledare faktiskt besitter de olika egenskaperna som presenteras utan hur 

egenskaperna formar “idealkandidaten” genom att de dikterar diskursen.  

 

Egenskaperna som Kirkpatrick & Locke (1991) presenterar (Fig. 5) och som Askehave (2010, 

s. 322-328) vidareutvecklar består av: 

 

 Driv definieras av en personlig möjlighet till utveckling med höga ambitionsmål. Drivets 

domän fokuserar på den sökande individens engagemang och potential, lyfter dessa som 

centrala och vitala delar för anställningen. “Du” beskrivs som ambitiös, energisk, uthållig 

och tar initiativ för att uppnå “dina mål”, “dina förslag” eller “dina utmaningar” etc. 

 

 Yrkesrelevant kunskap definieras av specifik kunskap inom ett förbestämt område som ska 

stimulera arbetsprocessen. Det som är centralt och som urskiljer denna kategori är 

betoningen på ”idealkandidatens” förkunskap. “Du” blir därmed beskriven som någon 

som besitter erfarenhet och relevant förkunskap för att tillträda tjänsten.  

 

 Kognitiv förmåga definieras av att besitta en strategisk förmåga och ett analytiskt tänk där 

information kan samlas och processeras. Den kognitiva förmågans domän fokuserar på 

“vetandet” hos den sökande individen. Kunskapen kring hur man bör gå tillväga. “Du” 

blir därmed beskriven som någon som besitter förmågan att mentalt (kognitivt) analysera, 

planera för att sedan genomföra. Det som är centralt är alltså individens strategiska 

förmåga. 

 

 Ledarskapsmotivation specificeras i två separata perspektiv: ett personligt maktmotiv och 

ett socialt maktmotiv (Kirkpatrick & Locke 1991). Den personliga ledarskaps-

motivationen definieras av viljan att leda, att bestämma och att utöva makt över 

underlydande. “Du” blir därmed beskriven som en person som vet vad som ska göras och 

hur. “Din position”, “din avdelning” eller “ditt ansvar” etc. är alltså det som betonas. 

 

Den sociala ledarskapsmotivationen definieras istället som en kontrast till det personliga 

motivet. Makten ska istället användas för att skapa nätverkande, utveckling och samarbete 

med andra. Askehave (2010) definierar detta perspektiv som att uppmuntra egenmakt hos 

anställda för att skapa självgående individer. “Du” blir beskriven som någon med 

inkluderande, coachande, konfliktlösande och motiverande egenskaper.  

 

 Ärlighet/integritet syftar till trovärdighet och stabilitet i ledarrollen. Denna egenskap 

betonar betydelsen av integritet och trovärdighet såväl externt som internt som “du” 

besitter.  

 

 Självförtroende kretsar kring en säkerhet i rollen som ledare. Stabiliteten karakteriseras av 

såväl utstrålning mot omgivning samt inre emotionell stabilitet där “du” besitter sådan 

stabilitet.  

 

 Övriga egenskaper syftar till de egenskaper som inte explicit passar in bland de övriga 

egenskaperna. Exempel kan vara kreativitet, karisma, originalitet, flexibilitet eller 

ställningstagande kring jämlikhet. Kirkpatrick och Locke (1991) konstaterar att dessa 

egenskaper inte direkt kan kopplas till ledarskapsegenskaper men att egenskaper som 

karisma och kreativitet exempelvis kan spela en viktig roll i ett effektivt ledarskap. “Du” 

beskrivs som kreativ i dina lösningar, karismatisk i din ledarroll etc.  
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Figur 5. Kirkpatrick & Lockes (1991) ledarskapsegenskaper. 

 
 

 

 

2.3 En introduktion till narrativ analys (NA) 

 

Czarniawska (2004) presenterar i sin forskning ett narrativt perspektiv, ett perspektiv som 

bygger på hur människors utsagor byggs upp i en social konstruktion. Då människor är olika 

skapar varje individ utifrån sitt eget perspektiv sin sociala konstruktion, vilket därifrån lägger 

en grund för en individs handlings och beteendemönster. Ett narrativ kan definieras som en 

berättelse, varpå NA bygger på att analysera berättarens presentation av utsagan (Czarniawska 

2004). I intervjusammanhang kan man därav använda sig av NA som intervjuare för att tolka 

hur den intervjuade presenterar just sin berättelse kring frågorna som undersöks. I forskningen 

av sociala sammanhang är det, enligt Czarniawska (2004), sällan resultatet av ”hur någonting 

är” det intressanta. Fokus bör istället ligga på varför det är på så vis utifrån den narrativa 

berättelsen som skapas under intervjuen. Uppbyggnaden och skildrandet av individens 

verklighet blir därmed fokus i analysen. Czarniawska (2004) beskriver det i ett stycke som: 

 

Further, what people present in the interviews is but the results of their 

perception, their interpretation of the world, which is of extreme value to the 

researcher because one may assume that it is the same perception that informs 

their actions. 
(Czarniawska 2004, s. 49) 

 

Då individers olikheter är en viktig del i forskning av sociala företeelser, speciellt i frågor som 

berör ledarskaps och ledarskapsutveckling, blir dessa högst relevanta att analysera för att 

förstå varför människor agerar som de gör. Berättelser, som byggs upp av början, mitten och 

slutet, antas bära viktig information om handlingar. Czarniawska (2004) beskriver narrativets 

mittendel som the plot och utgör den del som ger berättelsen sin karaktär. För att avsluta hela 

berättelsen tillkommer sedan ett slut där berättaren också ger en avslutning, ett resultat av hela 

utsagan. Enligt Czarniawska (2004) sker det mest intressanta dock i mittendelen, den del där 

berättelsen karakteriseras och formas. Det är även här utrymmet för analys ligger.  



 

 - 15 - 

Czarniawska (2004) pekar på att små förändringar i meningsuppbyggnader kan förändra hela 

berättelsens budskap. Genom att analysera berättelsen kan värdeful information kring 

personens världssyn, samma världssyn som enligt Czarniawska (2004) kan antas ligga till 

grund för våra handlingar. Att som ledare i en fråga kring exempelvis organisations prestation 

tala om “vi” och ”oss” istället för ett “jag” kan ge en helt annan betoning i berättelsens 

mittendel. Konstruktionen av berättelsen och de aktiva valen som, medvetet eller omedvetet, 

görs ger alltså olika indikationer av ens världssyn och deras sociala konstruktion. Även 

fenomen som kroppsspråk, pauser i meningar och eftertänksamhet kan ge skildringar av olika 

slag. Det viktiga med NA är alltså att inte bara se vad som sägs utan varför, hur och vad det 

kan bero på.  

 

2.4 Self-determination theory (SDT) 

 

Som nämnt ovan har organisationen där fallstudien utförs ett uttalat mål om att öka 

tvärfunktionella rörelser för ledare. För att identifiera de motivationsfaktorer som kommer till 

uttryck i de tvärfunktionella ledarnas berättelser används SDT, en motivationsteori som 

fokuserar på människors incitament, utveckling och välmående (Deci & Ryan 2008b). 

Resonemanget kring SDT bygger på att det är typen och ”kvalitén” av motivationen som är 

det intressanta, inte hur mycket motivation man har (Deci & Ryan 2008a; Deci & Ryan 

2008b). SDT har sedan dess introduktion på 70-talet utvecklats och har används inom många 

olika områden såsom föräldraskap (Joussemet, Landry & Koestner 2008), utbildning (Guay, 

Ratelle & Chanal 2008), arbetstillfredställelse (Gagné & Forest 2008), träning (Teixeira, 

Carraça, Markland, Silva & Ryan 2012) m.fl.  

 

Inom SDT är ett grundantagande att människor naturligt är aktiva och självmotiverade, 

nyfikna och intresserade, livliga och ivriga efter framgång eftersom framgången i sig är 

tillfredställande och belönande för individen (Deci & Ryan 2008a). Men, beroende på de 

sociala förhållanden som individen rör sig i kan dessa egenskaper utvecklas eller helt 

åsidosättas. Drivet för personlig utveckling och välmående är enligt Ryan och Deci (2000) 

beroende av fler faktorer än bara det biologiska arv som alla bär. Vår sociala omgivning antas 

därför, inom SDT, vara starkt bidragande till huruvida en person är proaktiv och engagerad 

eller passiv och främmande.   

 

De grundläggande behoven som inom SDT behöver tillfredställelse är: (1) kompetens, (2) 

självbestämmande och (3) social meningsfullhet (Ryan & Deci 2000). (1) Kompetens, eller 

känslan av kompetens, grundar sig i uppmärksamhet eller beröm för en prestation. Effekten av 

uppmärksamheten och/eller uppskattningen blir större om det från individens sida är mindre 

förväntad. (2) Självbestämmande grundar sig i autonomi och möjligheten att själv få påverka 

sin omgivning och val. Utifrån arbetsplatsen blir det därmed möjligheterna att påverka sin 

arbetsprocess och frågor som berör ansvarstagande. (3) Den sociala meningsfullheten ger 

effekt när individen känner att de kan bidra med något som ger avtryck på ett positivt sätt i 

dess omgivning (ibid.). 

 

SDT bygger på ett resonemang som innebär att motivation som fenomen flyttas från det 

enhetliga perspektivet, som ofta grundar sig i hur mycket motivation som en person har för 

specifika aktiviteter eller handlingar, till ett perspektiv där motivation ses som ett bredare 

fenomen med olika incitament. Deci och Ryan (2008a) menar att det enhetliga perspektivet 

ofta behandlar motivation, oavsett hur det produseras, som något som leder till större bedrifter 

och mer framgång. SDT, som kontrast till det enhetliga perspektivet, menar istället att det är 
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typen av motivation som generellt är mer viktigt än mängden när det gäller livets viktiga utfall 

(Deci & Ryan 2008a). Av den anledningen delar SDT istället motivation i två delar: intern 

och extern motivation (Deci 1971). 

 

2.4.1 Intern motivation 

 

Intern motivation syftar till de motivationsfaktorer som i arbetssammanhang ofta kopplas till 

personlig utveckling och en inre drivkraft. Deci och Ryan (2008a) menar att internt 

motiverade personer aktivt är intresserade av vad de gör och uttrycker en nyfikenhet i sitt 

arbete eftersom att aktiviteten i sig är intressant och tillfredställande. En internt motiverad 

person beskrivs av Deci och Ryan (2008a) som:  

 

When intrinsically motivated, people perform activities because of the positive 

feelings resulting from the activities themselves. People are interested in what 

they are doing, and they display curiosity, explore novel stimuli and work to 

master optimal challenges. 

(Deci & Ryan 2008a, s. 15) 

 

De interna motivationsfaktorerna kan därmed antas vara svåra att, från ett organisatoriskt håll, 

stimulera eftersom att faktorerna är närmare kopplade till individens personliga uppfattningar 

och tolkningar. Att skapa stimulans för den interna motivationen är dock viktigt för viljan att 

vidare utvecklas. Hussain, Lei, Abideen och Hussains (2015) forskning kring 

motivationsfaktorer inom banksektorn i Pakistan visar exempelvis att personer som drivs av 

interna motivationsfaktorer ofta också har ett större intresse för både organisationen och sitt 

eget arbete, något som enligt Deci (1971) leder till bättre prestationer.   

 

2.4.2 Extern motivation 

 

Som kontrast till de interna motivationsfaktorerna finns de externa. Extern motivation syftar 

till aktiviteter som har fler konsekvenser än bara tillfredställelsen efter genomförd aktivitet 

(Deci & Ryan 2008a). Engagemenaget i arbetssammanhang kopplas ofta till belöningar i form 

av lön eller bonus men kan även innefatta befordringar, uppmärksamhet från chefer eller hot 

om bestraffning. Deci och Ryan (2008a) beskriver en externt motiverad person som:  

 

The clearest examples of extrinsically motivated behaviors are those performed 

to obtain a tangible reward or to avoid punishment. 

(Deci & Ryan 2008a, s. 15) 

 

Till skillnad från de interna motivationsfaktorerna kan organisationen lättare stimulera de 

externa faktorerna eftersom att dessa ofta ligger innanför organisationens kontroll. De externa 

omständigheterna, så som organisationens uppbyggnad, policys och dess kultur, är alltså den 

domän där dessa faktorer från ett organisatoriskt perspektiv kan stimuleras. 

 

2.4.3 Förhållandet mellan intern och extern motivation 

 

Vad som skapar incitament till en handling kan exempelvis sträcka sig från en hängivenhet att 

leverera god service till rädslan av att chefen kollar ens varje steg. Ryan och Deci (2000) 
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menar att kontrasten mellan att vara internt motiverad eller externt pressad är en känsla som 

alla troligen känt. Det som gör SDT till en lämplig metod för att undersöka 

ledarskapsutveckling är att SDT, som grund för hela teorin, undersöker människors incitament 

till personlig utveckling (Ryan & Deci 2000). Genom att särskilja mellan den interna och 

externa motivationen har de olika faktorernas påverkan på varandra också kunnat särskiljas 

(Deci 1971; Deci & Ryan 2008a; Ryan & Deci 2000). Relationen och samspelet mellan de 

interna och externa motivationsfaktorerna blir därmed en viktig aspekt att undersöka. 

 

Är till exempel positiv feedback och uppskattning från chefen, som per definition skulle 

betraktas som en extern motivationsfaktor, något som enbart stimulerar extern motivation? Är 

en löneökning för en person som anser att hen får för lite betalt något som bara stimulerar den 

externa motivationen? Kan intern och extern motivation fungera i synergi eller är de 

dikotomier som konkurrerar med varandra? Svaret på frågorna är att det beror på 

omständigheterna, något som kan kännas rimligt med tanke på att motivation som fenomen är 

subjektivt. Fram till 1999 hade över 100 experiment genomförts inom ämnet och en 

metaanalys av dessa experiment visade att externa belöningar som regel minskade personers 

interna motivation (Deci & Ryan 2008a).  

 

In short, money may work to "buy off" one's intrinsic motivation for an 

activity. And this decreased motivation appears. 

(Deci 1971, s. 114) 

 

Det betyder alltså att när personer erbjöds pengar, eller andra belöningar, för att utföra en viss 

aktivitet som från början var internt stimulerande så minskade den interna motivationen. 

Slutsatsen som Deci och Ryan (2008a) drar är att belöningen fick individerna att tappa 

intresset för aktiviteten i sig, något som ledde till en sämre prestation. Men som Deci och 

Ryan (2008a) själva fastslår: “There were, however, limiting conditions to this finding” (ibid. 

s. 15). Stimuleringar av externa motivationsfaktorer kan, under vissa omständigheter, även 

leda till att stimulera en persons interna motivation.  

 

Sambandet mellan de interna och externa motivationsfaktorerna kan alltså både fungera som 

synergier som stärker varandra. Men också som dikotomier och ta ut varandra. Externa 

belöningar som exempelvis inte är direkt kopplade till en viss aktivitet som ska utföras eller 

som är beroende av att nå ett standard-mål tenderar, enligt Deci och Ryan (2008a), inte att 

underminera personers interna motivation. Anledningen som presenteras är att belöningar av 

detta slag inte upplevs som kontrollerande för individen vilket innebär att det ursprungliga 

behovet av självbestämmande inte påverkas. Aktiviteter som innebär hot om bestraffning vid 

misslyckande, tidsgränser och övervakning är däremot externa motivationsfaktorer som direkt 

påverkar de interna faktorerna negativt. Som kontrast bidrar exempelvis en ökad valmöjlighet 

för individen, som i grunden torde ses som en extern motivationsfaktor, till att öka den interna 

motivationen (Deci & Ryan 2008a).  

 

Slutsatserna som kan dras av forskningen som skett inom SDT visar att individers interna 

motivationsfaktorer ofta är en bättre väg till personlig utveckling än att försöka stimulera detta 

genom externa faktorer (Deci 1971; Deci & Ryan 2008a; Pritchard, Campbell & Campbell 

1977). Att stimulera “rätt” motivation antas bland annat kunna härledas till en ökad 

organisatorisk effektivitet (Lyons & Bandura 2011; Pritchard, Campbell & Campbell 1977), 

något som kan antas borde skapa incitament för organisationer att arbeta med att lokalisera 

och aktivera de “rätta” motivationsfaktorerna. 
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Antagandet som studien därmed bygger på är att ledare som söker tvärfunktionell erfarenhet 

grundar handlingen i interna motivationsfaktorer. Dessa ledare antas därmed göra detta 

eftersom erfarenheten och utmaningen i sig är tillfredställande.  

 

3 Metod 
 

“The true method of knowledge is experiment” 

William Blake
3
 

3.1 Forskningsansats 

 

Studiens syfte är relativt brett med flera olika aspekter av tvärfunktionallitet som skall 

besvaras. Dels undersökte vi hur rekryteringsprocessen, med både den formella 

kommunikationen samt berättelserna från praktiken, kunde tänkas påverka tvärfunktionella 

rörelser. Men studien har också undersökt vad som drivit befintliga tvärfunktionella ledare till 

att söka sådan erfarenhet för att skapa större förståelse och nya insikter. Meningen och 

incitamenten bakom handlingen var för oss en viktig aspekt som vi ville undersöka.  

 

Eftersom tvärfunktionell erfarenhet tidigare inte undersökts i någon större utsträckning, i alla 

fall inte med det begreppet, har vi i flera fall varit tvingade att undersöka fenomenet induktivt. 

Ett exempel på detta var rekryteringsannonsernas konstruktion av ”idealkandidaten” utifrån 

ett tvärfunktionellt perspektiv. Vilka ledarskapsegenskaper (Kirkpatrick & Locke 1991) som 

påverkade tvärfunktionella ledare kunde därmed inte avgöras genom befintlig forskning. 

Istället fick vi induktivt undersöka rekryteringsannonsernas språkliga konstruktion för att 

utröna huruvida det konkreta språket uppmuntrade tvärfunktionella ledare på metanivå.  

 

Mot bakgrund av ovanstående har studien inslag av både induktiva och deduktiva ansatser. 

Den tidigare forskningen som gjorts inom fältet för erfarenhetslärande och referensramens 

uppbyggnad, som ligger till grund för hur vi valt att angripa frågan, innebär en deduktiv 

ansats enligt Bryman och Bell (2015). Detta har inneburit att vi haft en utgångspunkt i 

befintliga teorier i skapandet av referensramen, även om vi adapterat teorierna för att 

undersöka tvärfunktionell erfarenhet närmare. Detta har dock inte inneburit att vi deduktivt 

upprättat klara hypoteser som utifrån empirin skulle besvarats. Empirin har istället fått “stå på 

egna ben” och legat till grund för de slutsatser som dragits, vilket utgjort det induktiva 

inslaget (Bryman & Bell 2015).  

 

Kombinationen av både en induktiv och deduktiv ansats kallas abduktion, en ansats som 

enligt Bryman och Bell (2015) har ökat i popularitet bland forskningen inom 

företagsekonomi. Bryman och Bell (2015) menar att abduktion erbjuder ett tredje alternativ 

mellan valet av en induktiv eller deduktiv forskningsansats, två ansatser som båda har 

problem och svagheter. Abduktion rundar de problemen och lämpar sig därför enligt Bryman 

och Bell (2015) till att lösa eller förklara “pussel” eller förvåningar som forskaren upptäcker 

(Mantere & Ketokivi 2013). Den abduktiva processen beskrivs som ett pendlande mellan den 

sociala världen som empiriskt underlag för att skapa idéer om fenomenet och litteraturen 

(Bryman & Bell 2015, s. 27).  

 

                                                 
3
 William Blake 1757-1827 
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Abduktion erbjuder därför, enligt Mantere och Ketokivi (2013), forskare en möjlighet till att 

välja den “bästa” förklaringen från konkurrerande analyser och förklaringar av empirin. Den 

abduktiva processen som legat till grund för studien möjliggjorde alltså en avstämning mellan 

teori och empiri, en process som enligt Jacobsson (2010) ger utrymme för skapandet av ny 

förståelse, i detta fall ny förståelse för tvärfunktionella karriärer.  

 

3.2 Studiens design 

 

För att besvara studiens syfte och forskningsfrågor valdes vi att genomföra en kvalitativ 

fallstudie. Eftersom att vårt mål endast var att undersöka tvärfunktionella karriärer i en 

organisation lämpade sig en fallstudie-design (Bryman och Bell 2015, s. 67). Att 

datainsamlingen endast bedrevs på endast ett geografiskt område i Sverige är, enligt Bryman 

och Bell (2015), också en anledning till att anamma en fallstudie-design.  

 

Fallstudier lämpar sig val för att mer ingående kunna undersöka ett fenomen, dess 

komplexitet samt särskilda karaktärer som gäller i det specifika fallet (Stake 1995). Knights 

och McCabe (1997) menar också att en fallstudie-design möjliggör kombinationen av flera 

kvalitativa metoder. Knights och McCabe (ibid.) menar att studien på så vis blir mindre 

beroende av ett enda angripssätt, något som kan antas öka trovärdigheten till studiens resultat. 

Stake (1995) föreslår också att valet av fall för studien bör grunda sig i förväntningen av att 

något nytt kan läras, något som även det låg till grund för valet av en fallstudie-design för att 

utforska nya aspekter av det tvärfunktionella fenomenet.  

 

Fallstudien genomfördes på ett av Sveriges största produktionsföretag men har, för att fritt 

kunna studera organisationen utan att ta hänsyn till eventuell känslig information, 

anonymiserats. I samråd med både vår kontaktperson i organisationen samt vår handledare på 

institutionen valde vi att helt anonymisera organisationens och respondenternas namn. 

Organisationen benämns därför genomgående som Produktionsföretaget, eller the 

Organization i de fall där texten är på engelska.  

 

Produktionsföretaget har sedan en tid tillbaka velat öka antalet tvärfunktionella karriärer och 

denna studie är en del av det projektet. Studien har dock genomförts av oss själva utan 

påverkan från Produktionsföretaget och angrep det tvärfunktionella fenomenet från tre 

perspektiv: 

 

1. Rekryteringsannonser som formell organisationskommunikation. 

2. Rekryterande ledarers berättelser från praktiken som komplement till den formella 

organisationskommunikationen. 

3. Tvärfunktionella ledares berättelser kring erfarenheten av att söka tvärfunktionell 

erfarenhet.  

 

Den formella organisationskommunikationen, som i studiens fall var rekryteringsannonser 

samt Produktionsföretagets uttalade mål om att öka tvärfunktionella karriärer, borde enligt 

teorin kommuniseras harmoniskt. Dokumentanalysen som gjordes syftade därför till att se 

huruvida rekryteringsannonserna använde ord och formuleringar som lockade intresset hos 

tvärfunktionella kandidater (Backhaus 2004). Om detta inte var fallet fanns risken att flera 

potentiella tvärfunktionella kandidater valde att inte söka (Askehave 2010), något som kunde 

leda till att Produktionsföretagets mål inte uppnås lika effektivt.  
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Intervjuerna som genomfördes var alla semi-strukturerade. Anledningen till att vi valde semi-

strukturerade intervjuer som metod grundade sig i att vi eftersökte flexibilitet. Enligt Bryman 

och Bell (2015) ger semi-strukturerade intervjuer respondenten möjligheten att ge sitt 

perspektiv kring ämnet med stor valmöjlighet i framställningen. För att underlätta 

intervjuandet upprättades två intervjuguider i enlighet med de rekommendationer som 

Bryman och Bell (2015) ger för semi-strukturerade intervjuer. Dessa återfinns i bilaga 2 och 

bilaga 3.  

 

3.3 Fallstudiens urval 

 

För att kunna besvara syftet och forskningsfrågorna har vi tillämpat mixad urvalsstrategi. 

Urvalet gjordes i vissa fall även på flera olika nivåer. Men en mixad urvalsstrategi innebär 

risker eftersom forskarnas urval alltid kan kritiseras. Empirin och slutsatserna skulle 

möjligtvis kunna se annorlunda ut om urvalet hade utformats på ett annat vis. För stärka 

transparensen redogör vi därför i följande stycken noggrant hur urvalsstrategin gått till.  

 

3.3.1 Urvalet av rekryteringsannonser 

 

I urvalet av rekryteringsannonser som skulle ligga till grund för dokumentanalysen i rapporten 

tillämpade vi en mixad urvalsstrategi. Totalt fick vi tillgång till 54 stycken 

rekryteringsannonser för chefer och ledare som genomförts hos Produktionsföretaget under de 

sex senaste månaderna. Detta innebar att alla chefs och ledarskapspositioner som annonserats 

ut under den perioden ingick i det första urvalet. Eftersom vi själva inte inhämtade annonserna 

från någon databas utan blev tilldelade dessa från Produktionsföretaget fick vi bara anta att 

detta var alla rekryteringsannonser från perioden. 54 stycken annonser för en sex månaders 

period uppfattades dock som rimligt.  

 

Av de 54 rekryteringsannonser vi blev tilldelade läste vi tio stycken för att bilda en 

uppfattning kring återkommande mönster och strukturer. Redan efter att ha läst sju stycken 

upplevde vi att någon form av teoretisk mättnad hade uppstått eftersom att väldigt lite, om 

någon alls, uppkom i de efterföljande tre rekryteringsannonserna. Vi drog även slutsatsen om 

att vissa annonser inte vore lämpliga för tvärfunktionella ledare eftersom att tjänsterna i sig 

var speciallistutformad, vilket kunde leda till ett ändamålsenligt bortfall när urvalet väl gjorts. 

För att kompensera för detta i nästa urvalssteg, och för att stärka fallstudiens trovärdighet, 

valde vi ett urval på totalt 15 rekryteringsannonser.  

 

Bryman och Bell (2015) föreslår att ett sannolikhetsurval i kvalitativ forskning är lämpligt när 

det är signifikant eller viktigt att kunna generalisera resultatet. Vi ansåg dock inte att 

generaliseringen av resultatet var nödvändigt eftersom generaliseringen troligast endast skulle 

ha varit giltig inom Produktionsbolagets kontext. Sannolikhetsurvalet ansågs däremot ge ett 

mer trovärdigt och autentiskt underlag eftersom att slumpen avgjorde vilka 

rekryteringsannonser som skulle utgöra vårt empiriska underlag. Mot bakgrund av 

ovanstående valde vi att tilldela varje annons ett nummer efter bokstavsordning, vilket gav ett 

intervall mellan annons 1 och annons 54. Med hjälp av en slumpgenerator online slumpades 

15 annonser som utgjorde det andra urvalet.  
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Som vi hade förutspått fanns det tre annonser i urvalet som, enligt vår uppfattning, inte var 

lämpliga för en tvärfunktionell ledare. De tre annonserna som under kodningsprocessen 

valdes bort var alla utformade för specialister och gav tydliga exempel på kompetenser som 

endast kunde ha ackumulerats inom just den enheten. Kriteriet som de därmed inte uppfyllde 

var att de inte antogs påverka diskursen som tvärfunktionella ledare påverkades av.  

 

Kvar återstod 12 rekryteringsannonser, 1 på svenska och 11 på engelska, som utgjorde slut-

urvalet som låg till grund för fall-studiens första del. 

 

3.3.2 Urvalet av intervjurespondenter 

 

I urvalet av intervju respondenter tillämpades ett generiskt ändamålsenligt urval med 

hänvisning till studiens syfte. Urvalet av intervjurespondenter valdes alltså utifrån de kriterier 

som var relevanta för att kunna besvara studien och dess forskningsfrågor, något som enligt 

Bryman och Bell (2015) är typiskt i fallstudier som sker i en organisation. Efter att ha 

definierat vilken typ av information som behövdes för att besvara forskningsfrågorna valde vi 

att genomföra intervjuer med två olika grupper. Följande kriterier utgjorde grundbasen i 

urvalet av intervjurespondenter: 

 

1. Tvärfunktionella ledare som minst en gång i sin karriär bytt verksamhetsområde, 

helst skulle karriärsbytet skett inom det senaste året. 

2. Ledare som utformat rekryteringsannonser och rekryterat ledare funktionellt som 

tvärfunktionellt.  

 

Utifrån dessa två kriterier bad vi vår kontaktperson på Produktionsföretaget att föreslå 

kandidater. Detta gjordes av bekvämlighetsskäl eftersom att kontaktpersonens nätverk i 

organisationen kunde generera kandidater att intervjua snabbare och lättare jämfört med om vi 

själva skulle börja leta bland de alla tusentals anställda. 

 

Genom vår kontaktperson fick vi kontakt med andra nyckelpersoner i organisationen som 

totalt föreslog 18 individer som uppfyllde ovanstående kriterier. Nio av dessa var 

tvärfunktionella ledare som det senaste året bytt verksamhetsområde i organisationen och de 

resterande nio var personer som rekryterat dem. Ett potentiellt problem som uppdagades i 

samband med urvalet av rekryterande ledare var att alla dessa rekryterat någon 

tvärfunktionellt. Risken fanns att deras bild av tvärfunktionella karriärer redan var påverkad 

av den egna erfarenheten. Vi bedömde dock i slutändan att det likväl kunde vara en fördel just 

eftersom att de var påverkade av fenomenet. Antagandet byggde på att deras erfarenhet kunde 

bringa mer relevant information jämfört med någon som kanske aldrig gjort en sådan 

rekrytering (Bryman & Bell 2015). Vi var dock medvetna om att vissa aspekter av fenomenet 

kan ha missats eftersom att perspektivet från en rekryterande ledare som inte anställt någon 

tvärfunktionellt inte fångats.  

 

Totalt intervjuades 11 respondenter på Produktionsföretaget, 6 tvärfunktionella ledare och 5 

rekryterande chefer. Huruvida antalet intervjurespondenter är tillräckligt för att ge en ”sann” 

bild var en svår fråga. Tumregeln som Bryman och Bell (2015, s. 436) rekommenderar är att 

fler jämförelser också behöver fler intervjuer, speciellt i de sammanhang där jämförelser 

mellan olika grupper ska göras. I ett idealscenario hade vi velat intervjua fler för att fånga fler 

kanske oupptäckta perspektiv men var tvungna att begränsa antalet till 11 på grund av två 

faktorer, dels var tillgängligheten av individer som gjort tvärfunktionella karriärer begränsade. 
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Men den faktor som främst begränsade oss var tiden. Vi var tvungna till att förhålla oss inom 

processens tidramar för att säkerställa leverans vid deadlines och av den anledningen var 11 

intervjuer nog. Även transkriberingarna av fler intervjuer ansågs ta för mycket tid vilket 

kunde leda till att mindre uppmärksamhet kunde ägnas åt analysen och slutsatser.   

 

Men trots att fler intervjuer kunde ha skett insåg vi efter 3-4 intervjuer att det inte var så 

mycket nytt som tillkom, bara nya sätt att berätta det på. Detta gällde båda intervjugrupperna 

och gav en indikation på att någon form av, om än begränsad, teoretisk mättnad uppnåtts. Mot 

bakgrund av ovanstående ansåg vi att urvalet var tillräckligt. 

 

3.4 Fallstudiens empiriska material och tillämpning av referensram 

 

Vår ambition med fallstudien var att så tillförlitligt som möjligt redogöra det som 

karaktäriserar tvärfunktionella ledare och eventuella hinder som uppdagades längs med resan. 

Som vi redogör i problemdiskussionen spelar den organisatoriska diskursen “en central roll i 

skapandet, upprätthållandet och förändringen av organisationens verklighet” (Askehave 2010, 

s. 315). För att på ett tillförlitligt sätt kunna fastställa våra tolkningar av 

rekryteringsannonsernas språk kompletterades analysen med berättelser från praktiken. 

Bryman och Bell (2015) beskriver relationen som:  

 

[...] organizational documents that are in the public domain [...] may not be an 

accurate representation of how different organizational actors perceive the 

situations in which they are involved. 

(Bryman & Bell 2015, s. 561) 

 

Personer som skriver dokumenten kan, enligt Bryman och Bell (2015), ha en egen syn eller 

åsikt som de vill förmedla. Det behöver alltså inte finnas en koppling mellan det författaren 

till texten skriver och handlingen som sker bortom textens domän (Bryman & Bell 2015). 

Kombinationen av både en dokumentanalys och intervjuer med rekryterande chefer skulle 

därför ge oss en indikation kring huruvida det uttalade målet om att öka tvärfunktionella 

karriärer i Produktionsföretaget också harmoniskt kommunicerades i både ord och handling.  

 

3.4.1 Analys av rekryteringsannons 

 

Vid analyseringen av rekryteringsannonserna valde vi att använda oss utav SFL utformat av 

Halliday (1994 se Askehave 2010, s. 320-322) för att tolka språket. I analyseringen av språket 

valde vi att kategorisera materialet utifrån Kirkpatrick och Lockes (1991) 

ledarskapsegenskaper för att vidare se hur annonsen är uppbyggd och vilket budskap som 

kommuniceras. Tillvägagångssättet som vi valde var till stor del inspirerat från Askehave 

(2010), en metod som, enligt henne, hjälper att urskönja “idealkandidaten” som 

organisationskommunikationen förmedlade. Utifrån rekryteringsannonsernas språkval och 

formuleringar kodades de olika klausulerna efter de ledarskapsegenskaper som Kirkpatrick 

och Locke (1991) presenterar.  

 

I analysen av rekryteringsannonserna letade vi främst efter de egenskaper som var dominanta 

och vilka implikationer dessa gav på “idealbilden”. Eftersom studien grundade sig i att 

undersöka tvärfunktionallitet analyserades även annonserna från detta perspektiv med en 

huvudfråga i fokus: var annonserna något som uppmuntrade eller avskräckte tvärfunktionella  
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Tabell 1: Utdrag av klausulernas kodschema 

Ledarskap

segenskap 

Klausuler från 

rekryteringsannonser 
Motivering till kodning 

Annons 

Nr 

Driv "[You have a] high level of energy" Tydlig koppling till ambition och driv hos den sökande. 2 

 

"[You] encourage and drive team to 

development and achieve world class 

properties"  

Klausulen hade, förutom en koppling till drivet, även inslag av 

social ledarskapsmotivation. Betoningen låg däremot, enligt vår 
uppfattning, dock främst på att ledaren skulle driva och motivera 

utvecklingen.  

13 

Yrkesrelevant 

kunskap 

"[You have a] technical University Degree 

with several years of experience" 
Klausulen visade tydligt ett förkunskapskrav.  4 

 

[You have a] college education with technical 

orientation or equivalent professional 
experience" 

Ett mindre tydligt förkunskapskrav som även möjliggjorde för 

personer med likvärdig professionell erfarenhet att söka.  
5 

Kognitiv 

förmåga 

"[You can] identify and develop strategies for 

technical solutions" 

Klausulen betonade "vetandet" hos kandidaten genom att hen kunde 

identifiera och utveckla strategier som löser tekniska problem. Även 
om detta per definition också kunde innebära ett behov av 

yrkesrelevant kunskap ligger betoningen på kandidatens kognitiva 

och strategiska förmåga. 

8 

 
"Good analytic and coordination skills" 

Klausulen visade tydligt kandidatens strategiska förmåga som 

centralt. 
13 

Ledarskaps-

motivation: 

Personlig 

"[You will] manage the department activity 

and budget planning" 

Ledarens ansvar och "makt" är centralt i klausulen. Hen ansvarade 
för avdelningens arbete och budget och därmed även makten som 

ledaren fick.  

2 

 

[You will] develop roles, responsibilities and 
the team structure in a way that gives 

flexibility to support the business needs that 

will vary over time" 

Klausulen kunde ha tolkats som en kognitiv förmåga eller social 
ledarkspasmotivation eftersom att utvecklingen av roller och 

gruppen låg i fokus. Däremot så låg betoningen, enligt vår tolkning, 

på ledarens roll och makt i denna utveckling. 

14 

Ledarskaps-

motivation: 

Social 

"[You have a] strong team skill, an ability to 
work well with others" 

Fanns en tydlig koppling till den sociala ledarskapsmotivationen 

eftersom betoningen låg på att samarbeta och jobba tillsammans 

med andra.  

10 

 
"[You have] proven capability to create 
effective teams and networks" 

Klausulen kunde möjligtvis klassificerats som yrkesrelevant 

kunskap men betoningen låg, enligt vår bedömning, på att skapa 

effektiva lag och nätverkande.  

8 

Ärlighet & 

integritet 
"[You have] high integrity" Egenskapen "hög integritet" utgjorde hela klausulen. 10 

 
"[You are] trustworthy" 

Klausulen kopplades tydligt till ärlighet och integritet eftersom 

trovärdighet är ett begrepp som associerades med de egenskaperna.  
2 

Självförtroende 

"Ability to work and be comfortable in a 

dynamic environment under continuous 

development" 

Klausulen betonade det faktum att kandidaten behöver vara 
"bekväm"  

10 

Övriga 

egenskaper 
"We encourage female applicants" 

Ingen av dessa egenskaper hörde hemma i de andra kategorierna 

och hamnade således under övriga egenskaper.  
9 

 
"[You have] an open mind set"   3 

 
"[You have an] advanced communication skills" 13 

Källa: egen. 
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kandidater till att söka. Ett kortare utdrag på hur vi kokade de olika klausulerna återfinns i 

tabell 1 och ett mer utförligt utdrag i bilaga 1.  

 

Som det framgår i tabell 1 gjorde vissa klausuler anspråk på två eller fler 

ledarskapsegenskaper. Detta innebar att vi ibland fick ta ställning till vart betoningen i 

klausulen låg, alltså hur det konkreta språket på metanivå tolkades i ett specifikt socialt 

sammanhang (Askehave 2010). Som vi nämnt ovan så är det specifika sociala sammanhanget 

i studien de tvärfunktionella ledarnas perspektiv. För att öka studiens trovärdighet och 

autenticitet valde vi därför att förklara och motivera varför vi valt att tolka klausulerna som vi 

gjort.   

 

Eftersom analysen av Kirkpatrick och Lockes (1991) ledarskapsegenskaper i 

rekryteringsannonserna till stor del gjordes induktivt framkom det att flera 

ledarskapsegenskaper inte påverkade en tvärfunktionell ledare varken negativt eller positivt. 

På så vis har vi adapterat Kirkpatrick och Lockes (1991) ledarskapsegenskaper för att belysa 

de egenskaper som vi, utifrån analysen, antas kan påverka tvärfunktionella ledare (se Fig. 6).  

 

 
 

Figur 6: Ledarskapsegenskaper som antas påverkar tvärfunktionella ledare (källa: egen). 

 

3.4.2 Analys av intervjuer  

 

De semi-strukturerade intervjuerna med de tvärfunktionella ledarna har fokuserats på att 

förstå incitamenten bakom sådana karriärsval. Intervjufrågornas uppbyggnad och analysen av 

dem har huvudsakligen byggt på Czarniawskas (2004) narrativa analys. Vi använde den 

narrativa analysen för att förstå beteendet och meningen som låg bakom handlingen, 

”sencemaking” (Rhodes & Brown 2005).  

 

Bryman och Bell (2015) skriver att förespråkare för den narrativa analysen argumenterar att 

de flesta andra tillvägagångssätt för att samla data negligerar det faktum att människor 
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uppfattar och tolkar sina liv i termer av kontinuitet och processer. Målet med de narrativa 

intervjuerna var att ”framkalla respondentens rekonstruerade redogörelse i anslutning mellan 

händelser och sammanhang” (Coffey & Atkinsson 1996). Med den utgångspunkten försökte 

vi därför att på ett meningsfullt och begripligt sätt förklara hur tvärfunktionella ledare 

motiverar och argumenterar för införskaffandet av de tvärfunktionella erfarenheterna.  

 

Samma resonemang låg även till grund för analysen av intervjuerna med de rekryterande 

cheferna, men fokus låg istället på hur tvärfunktionell erfarenhet värderas i 

rekryteringssammanhang. Intervju guiden som upprättades för de rekryterande cheferna 

byggde därför på resultatet av dokumentanalysen och agerade därmed som ett komplement till 

analysen av rekryteringsannonserna. 

 

3.4.3 Etisk reflektion 

 

I utförandet av denna studie såg vi inga etiska komplikationer i tillvägagångssätt utifrån de 

fyra väl använda kriterier uppsatta av Diener och Crandall (1978 se Bryman & Bell 2015 s. 

134-145); skadligt för respondenterna, brist på medgivande, inkräktande på privatlivet samt 

användandet av vilseledande uppgifter.  

 

Genom anonymiseringen av respondenterna har vi beaktat deras första etiska princip. Genom 

att vi har strävat efter att informationen som uppgetts under intervjuerna inte ska kunna 

kopplas tillbaka till dem har vi också reducerat risken för eventuell påföljd.  

 

Eftersom det var respondenternas professionella liv som undersökts har studien inte inkräktat 

på någons privatliv, även om flera respondenter frivilligt vävt in privatlivet i berättelserna. 

Alla respondenter har även från start varit medvetna om vilka vi är och studiens syfte vilket 

också har inneburit att alla respondenter deltagit av egen vilja utan vilseledande.  

 

3.5 Trovärdighet och autenticitet  

 

Kritiken mot kvalitativ forskning är enligt Bryman och Bell (2015) ofta grundad i att 

bedömningarna anses vara för subjektiva, en kritik som vi ansett är fullt rimlig. Vi har därför 

inte valt att använda oss av de vanliga, mer kvantitativa, kvalitetsaspekterna för att utvärdera 

studien, validitet och reliabilitet. Istället används Lincoln och Gubas (1985) kriterier för 

kvalitetsutvärdering av kvalitativa studier: trovärdighet och autenticitet. Även Bryman och 

Bell (2015) argumenterar att dessa kriterier bättre lämpar sig i kvalitativ forskning i 

jämförelse med de kvantitativa motsvarigheterna.  

 

En rad åtgärder vidtogs därför för att säkerställa en så hög trovärdighet och autenticitet som 

möjligt, även om definitiva slutsatser kring detta inte kunnat dras. Exempelvis valde vi att 

använda ett helt slumpmässigt urval för rekryteringsannonserna. På så vis försökte vi ge en så 

trovärdig bild av rekryteringsannonserna som organisationskommunikation som möjligt.  

 

Som ett komplement återgav vi också hur kodningen skett med både ett kortare utdrag ovan i 

tabell 1, samt ett längre utdrag i bilaga 1. Huvudanledningen till detta var att många av 

klausulerna som kodades kunde ha klassificerats annorlunda beroende på hur tolkningen 

gjordes. Genom att vi motiverar och förklarar hur vi genomfört kodningen genom kodschemat 
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hoppades vi ge en mer transparent och trovärdig återgivning kring hur kodningen av 

rekryteringsannonserna gått till.  

 

Men även analysen av intervjurespondenterna var mottaglig för kritik av samma slag. Bryman 

och Bell (2015, s. 479) fastslår exempelvis själva att ”[…] no single interview stands alone” 

och att dess mening för forskaren endast finns i termer av andra intervjuer och observationer 

(Whyte 1953 se Bryman & Bell 2015, s. 22). Även i detta sammanhang vidtogs en rad 

åtgärder för att säkerställa rapportens trovärdighet och autenticitet. För att undvika att en 

intervju-stil dominerade, och på så vis givit upphov till en snedvridning av empirin, 

genomförde vi varannan intervju var. Den andra antecknade viktiga punkter som sades och 

förberedde uppföljningsfrågor på de områden som vi önskade undersöka mer. Alla intervjuer 

spelades också in med hjälp av en diktafon och transkriberades så nära intervju-tillfället som 

möjligt.    

 

Genomgående under processens gång har vi båda fört en dialog kring data materialet och 

analysprocessen, något som Graneheim och Lundman (2004) anser stärker studiens 

tillförlitlighet. Anledningen till detta är enligt dem att forskarnas dialog säkerställer att 

analysen inte snedvrids efter en forskares perspektiv, en styrka som studien inte hade haft om 

endast en av oss skrivit studien själv. Därför har vi båda deltagit under hela processen och fört 

en debattlysten dialog kring studiens viktiga beståndsdelar. 

 

Under en intervju var dock endast en av oss närvarande på grund av andra åtaganden. 

Huruvida den intervjun påverkades av att endast en närvarande kunde vi tyvärr inte svara på 

men alternativet att boka om var inte möjligt vid den tidpunkten. Den frånvarande forskaren 

transkriberade då intervjun och en diskussion fördes för att säkerställa att båda tolkade svaren 

med samma principer. Det empiriska materialet som helhet har dock samlats in med oss båda 

fullt närvarande. 

 

Med ovan som bakgrund anser vi att studien som helhet strävat efter att återge en fullständig 

och tillgänglig redogörelse för studiens process (Bryman & Bell 2015). Dels har vi försökt 

återge detaljerade beskrivningar av urvalsprocessen som legat till grund för analysen, men 

också detaljerade textutdrag med motiveringar för att förklara varför vi landade i ett visst 

beslut. I analysen har vi också strävat efter att så tydligt som möjligt förklara varför 

berättelserna tolkats som de gjorts, något som legat till grund för de slutsatser vi dragit.  

 

Likt kritiken om att kvalitativ forskning är för subjektiv så är den också svår att generalisera. 

Piekkari, Welsh och Paavilainens (2009) genomgång av publicerade fallstudier uppdagade två 

förhållningssätt; den positivistiska fallstudien som föreslås av Eisenhardt (1989) som genom 

söker generaliserbart material för att bygga teorier; och den alternativa fallstudien som strävar 

efter att, genom användandet av flera metoder, skapa mer riklig och övergripande tolkningar 

och budskap som är bundna i den specifika kontexten. Denna fallstudie har byggt på det 

senare förhållningssättet.   

 

Eftersom vårt syfte med fallstudien aldrig har varit att dra generella slutsatser eller skapa 

teorier har vi istället beaktat fallstudiens överförbarhet. Även om de resonemang som förs 

analysen av det empiriska materialet, och som legat till grund för slutsatserna, endast gäller i 

Produktionsföretagets kontext betyder detta nödvändigtvis att studiens slutsatser inte är 

praktiskt användbar (Marshall 1996). Vi har istället för generaliserbarhet strävat efter att 

återge det Geertz (1973 se Bryman & Bell 2015, s. 402) kallar för en tjock beskrivning, alltså 

rikligt med detaljer kring ett fenomen och dess kultur. Den praktiska användbarheten blir 
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därmed ett mått på fallstudiens överförbarhet, även om användbarheten utanför 

Produktionsföretagets kontext är en fråga som läsaren endast kan ta ställning till. Den 

praktiska användbarheten är således beroende av läsarens sociala kontext.  

 

Autenticitet syftar till huruvida studiens resultat rättvist speglar de olika åsikterna i den 

sociala kontext där forskningen bedrivits (Bryman & Bell 2015, s. 403). Men också huruvida 

studien kan ha en utbildande autenticitet eftersom att den ger individer utanför den sociala 

kontexten en insyn och chansen till att bättre förstå deras perspektiv. Vi strävar i studien till 

att uppfylla båda dessa ideal genom att belysa det tvärfunktionella fenomenet från flera olika 

perspektiv. Genom kombinationen av flera metoder och perspektiv stärkte vi den ontologiska 

autenticiteten eftersom att läsaren får en inblick i någon annans värld genom deras berättelser, 

på så vis kunde en bättre förståelse för den sociala kontexten uppnås.  

 

3.6 Metodreflektion 

 

Eftersom studien strävat efter att undersöka tvärfunktionell erfarenhet utifrån flera perspektiv 

har detta har inneburit att flera metoder behövts användas. Av denna anledning valde vi att 

anamma en fallstudie-design, något som antas leda till en högre tillit till resultaten (Knights & 

McCabe 1997). Merriam (1994) definierar en kvalitativ fallstudie som:  

 

[…] en intensiv, helhetsinriktad beskrivning och analys av en enda enhet eller 

företeelse. Fallstudier är partikularistiska, deskriptiva, heuristiska och förlitar 

sig i hög grad på induktiva resonemang när man hanterar mångfasetterade 

informationskällor  

(Merriam 1994, s. 29) 

 

Som vi skriver ovan så har studien inte endast förhållit sig till deduktiva resonemang utan 

även induktiva. Denna abduktiva process har istället agerat som ett pendlande mellan teori 

och empiri (Mantere och Ketokivi 2013), något vi skriver om ovan och som vi sett som en 

styrka i studien.  

 

Eftersom vi strävar efter att belysa ackumuleringen av tvärfunktionell erfarenhet genom flera 

olika kvalitativa metoder ansåg vi att en fallstudie-design var ett lämpligt val (Knight & 

McCabe 1997). Kombinationen av flera kvalitativa metoder inom ramen av en fallstudie har 

också bidragit till att ge en mer trovärdig och autentisk bild eftersom att många teman och 

mönster är återkommande i alla tre analyser. På så vis har vi inte fullt förlitat oss på endast en 

forskningsmetod för att angripa fenomenet (Knights & McCabe 1997). De slutsatser som vi 

drar blir därmed beskrivna och förklarade från olika perspektiv för att i slutet ge en mer 

trovärdig helhetsbild.  

 

Även om vår fallstudie-design i många mån redovisat styrkor och fördelar har den också 

brister och faror (Merriam 1994). Våra 11 intervjuer har exempelvis resulterat i ca 90 sidor 

med transkriberat material och i sammanställningen av dessa kan vissa delar bli förenklade 

eller överdrivna, en fara som kan leda till att läsaren drar fel slutsatser (Merriam 1994). 

Eftersom materialet som helhet inte kan presenteras är det forskarna själva som utgör 

instrumentet som både inhämtar och bearbetar materialet, något som kan innebära både 

fördelar och fördelar (Merriam 1994). Vi har därför genomgående strävat efter att på ett ärligt 

och trovärdigt vis ge en full redogörelse kring de val och ställningsstagande som gjorts i 

studien för att öka transparensen. 
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Men också hur vi valt fallet och hur urvalet i fallet gjorts kan ifrågasättas. Som exempel så 

valde vi inte fallet själva utan ansökte på en utannonserad tjänst på Produktionsföretagets 

hemsida. Detta har inneburit att studiens syfte och frågeställningar till viss del också blivit 

influerat av Produktionsföretaget. Vi har dock haft en rak kommunikation med 

Produktionsföretaget och säkerställt att deras inflytande i studien varit minimal.  

 

Slutligen vill vi än en gång påpeka att Produktionsföretaget bidragit i urvalsprocessen 

eftersom vi själva dels saknade ett större kontaktnät inom organisationen och dels på grund av 

tidsbrist. Genom Produktionsföretagets assisterande kunde intervju respondenter och 

rekryteringsannonser som matchade urvalskriterierna snabbare lokaliseras. Vi har varit väl 

medvetna om denna svaghet i studien eftersom vi inte kan veta vilka personer eller dokument 

som inte var tillgängliga i urvalet. Vi redovisar därför öppet ovan hur hela urvalsprocessen 

gått till.   

 

Dessutom kan Produktionsföretagets inblandning, eller i alla fall vetskapen om att de skulle 

läsa studien, påverkat intervjurespondenterna. Respondenterna kan ha uppfattat oss som 

representanter för Produktionsföretaget, något som kan ha lett till att deras svar också vinklats 

utefter det. Genom total anonymisering har vi dock försökt att undvika detta problem, även 

om vi inte kan dra några generella slutsatser kring huruvida det påverkat studiens positivt eller 

negativt.  

 

4 Resultat och analys 
 

“To reach something good it is very useful to have gone astray, and thus acquire 

experience” 

Teresa av Ávila
4
 

4.1 Dokumentanalys 

 

Under följande stycke presenterar vi en sammanställning av det empiriska materialet från 

rekryteringsannonserna. Syftet med analysen av rekryteringsannonserna är att få en bättre 

insyn i hur tvärfunktionell erfarenhet porträtteras och värderas i den formella 

kommunikationen. Om målet är att öka antalet tvärfunktionella karriärer undersöker 

dokumentanalysen huruvida det målet också harmoniskt kommuniceras genom 

rekryteringsannonsernas konstruktion av ”idealkandidaten”.  

 

4.1.1 Ledarskapsegenskapernas påverkan på ”idealkandidaten” 

 

Utifrån Kirkpatrick och Lockes (1991) ledarskapsegenskaper finner vi en relativt jämn och 

kontinuerlig fördelning av de efterfrågade ledarskapsegenskaperna mellan annonserna. I 

kapitlet ovan presenterar vi motiveringarna till klausulernas kodning, ett längre utdrag av 

kodschemat presenteras även i Bilaga 1.  

 

I tabell 2 presenterar vi hur många klausuler som totalt förekommer samt hur fördelningen 

mellan de olika ledarskapsegenskaperna ser ut. Genom de aktiva språkval och formuleringar i  

                                                 
4
 Teresa av Ávila 1515-1582 
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annonserna undersöker vi hur 

organisationskommunikationen konstruerar 

en ”idealkandidat” och om den kandidaten 

kan vara tvärfunktionell.  

 

Yrkesrelevant kunskap är den egenskap som 

omnämns flest gånger i klausulerna. Totalt 

förmedlar 59 av 266 klausuler (ca 22 %) 

krav på yrkesrelevant kunskap. Majoriteten 

av dessa klausuler söker kunskap och 

erfarenhet från organisationen i helhet, men 

det återfinns även flera tydliga exempel på 

enhetsspecifik, funktionell, kunskap som 

efterfrågas. Exempel på detta är: 

 

 “[You have] deep knowledge of the 

corporate processes, methods and tools“(Annons 11).  

 “[You have] knowledge of [the Organization] production and maintenance 

processes” (Annons 5).  

 “[Du har] gedigen erfarenhet från servicemarknaden, samt god produktkännedom” 

(Annons 1).  

 “In-depth knowledge of production/maintenance processes is meritorious” 

(Annons 5). 

 “Meritorious qualifications [are] knowledge in the field of [two specific technical 

areas] or knowledge in the field of [specific technical area]” (Annons 9). 

 

I rekryteringsannonserna förekommer även ett antal klausuler som lyfter meriterande 

kunskaper och erfarenheter. Även om dessa inte bör anses vara ett krav för ”idealkandidaten” 

så kan meriterande kunskaper som endast kan ackumuleras funktionellt missgynna kandidater 

som söker tvärfunktionell erfarenhet antas utgöra ett hinder. Det går dock inte dra några 

slutsatser kring meriterande kunskaper än eftersom rekryteringsannonserna endast presenterar 

den formella kommunikationen från organisationen. Hur tvärfunktionell erfarenhet värderas i 

rekryteringssammanhang och den generella inställningen gentemot tvärfunktionella karriärer 

är exempel på frågor som måste besvaras innan slutsatser kring praktiken kan dras, ett ämne 

som vi återkommer till senare.  

 

Kognitiv förmåga nämns i 49 av 266 klausulerna (ca 18 %). De klausuler som berör kognitiv 

förmåga är till störst del generella beskrivningar men även kognitiv förmåga som är 

sammansatt med yrkesrelevant kunskap förekommer. Exempel på kognitiva klausuler är:  

 

 “[You are] able to identify opportunities to make improvements” (Annons 13).  

 “[You have a] holistic view and conceptual thinking” (Annons 3).  

 “[You have the] responsibility to communicate financial development in a clear and 

concise way and initiate corrective actions to secure targets” (Annons 10). 

 “[You have] good analytical skills and practical problem solving” (Annons 5).  

 

Egenskap 
Antal 

klausuler 
Procent 

Driv 49 18,42 % 

Yrkesrelevant Kunskap 59 22,18 % 

Kognitiv Förmåga 49 18,42 % 

Personligt makt motiv 52 19,55 % 

Social makt motiv 30 11,28 % 

Ärlighet/integritet 6 2,26 % 

Självförtroende 1 0,38 % 

Övrigt 20 7,52 % 

Totalt: 266 100 % 

Tabell 2: Klausulfördelning (källa: egen). 
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På grund av den kognitiva förmågans generalitet kan förekomsten av sådana klausuler antas 

locka och möjliggöra för talanger som söker tvärfunktionell erfarenhet, som konstrast till den 

yrkesrelevanta kunskapen som kan ge bilden av en ”idealkandidat” som har ”rätt” kunskap 

och kompetens. De kognitiva förmågorna, som inte förbinder “idealkandidaten” till en 

specifik kunskap som ackumuleras inom funktionen (se exempelvis klausulen ovan från 

annons 10), kan antas locka intresset hos tvärfunktionella kandidater. Resonemanget bygger 

dock på att dessa egenskaper, så som “holistisk syn” och “analytisk förmåga”, också kan 

ackumuleras på ett sätt som är relevant för tjänsten inom andra verksamhetsområden.  

 

Driv står för 49 av 266 analyserade klausuler (ca 18 %) och är vanligt förekommande i 

samtliga annonser. Trots att drivklausulerna förekommer lika många gånger som exempelvis 

kognitiv förmåga väljer vi att inte analysera egenskapen vidare. Anledningen till detta är att vi 

varken ser den som motiverande eller demotiverande utifrån en tvärfunktionell kandidats 

perspektiv. Driv syftar till att tilltala en ”idealkandidat” som vill ta ansvar, söker nya 

utmaningar och vill utvecklas, element som likväl kan besittas av en person som söker sig 

tvärfunktionellt som funktionellt. Driv betraktas istället som en förutsättning för att 

möjliggöra tvärfunktionella rörelser eftersom det egna initiativet måste finnas (Muysken, 

Welters och Mitchell 2014). Exempel på klausuler som eftersöker driv är: 

 

 “[You are] goal oriented – like to drive issues to conclusion” (Annons 8). 

 “[You have the] ability to independently drive change and overcome obstacles” 

(Annons 9).  

 “[You are] business and performance driven” (Annons 3).  

 

Ledarskapsmotivation förekommer i 82 av de 266 analyserade klausulerna (ca 31 %) med två 

olika subkategorier, personlig och social ledarskapsmotivation. De klausuler som refererar till 

personliga makt-motiv står för 52 av klausulerna och resterande 30 refererar till sociala makt-

motiv. Nedan följer fyra klausuler som refererar till ledarskapsmotivation.  

 

Personlig ledarskapsmotivation: 

 

 “[You have the] responsibility to lead the Lean Six Sigma network with the 

company.” (Annons 11)  

 “[You will] secure delivery of agreed program content at the required time, at 

agreed cost and with the right quality.” (Annons 13)  

 

Social ledarskapsmotivation: 

 

 “[You have the] ability to lead and motivate people” (Annons 5)  

 “[You will] develop, coach, support and guide your employees to ensure they have 

the right prerequisites and competence to contribute in a good way.” (Annons 14)  

 

Klausulerna är frekvent återkommande i alla annonser och är, sett till storlek, den mest 

dominanta. I flera fall uttrycker klausulerna ett relativt tydligt budskap över vad som ska 

göras, som i klausul 14 exempelvis. I andra lägen är det dock andra egenskaper som influerar 

klausulen, vilket gör det svårare att utröna ett klart budskap, exempel på detta återfinns i 

annons 13 där den kognitiva förmåga som förmedlas (att kunna säkerställa ”rätt” kvalitet) 

också influerar hur budskapet kan antas tolkas. Ansvaret ligger dock på ledaren enligt oss 

eftersom hen ska leda och säkerställa detta arbete, hens ansvar att få klart det i tid.  
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Ledarskapsmotivation uppdagas ofta is sammanhang där ledaren är den som är ansvarig, 

antingen för arbetet eller för gruppen. I de fall där ledaren behöver vara en beslutsförfattare 

som vet hur man leder är det mer tydligt hur expertkunskap kring funktionens arbete inte är så 

relevant. Sådana tjänster kan antas passa tvärfunktionella ledare bra eftersom deras roll 

innebär att koordinera andras expertkunskaper. I andra fall är expertkunskapen ett viktigt 

element i annonsens budskap, exempel på detta återfinns i klausul 11 där det uppenbara 

förkunskapskravet är du måste besitta kompetensen för att leda ”lean six sigma nätverket”. 

Hur ledarskapsmotivationen porträtteras i rekryteringsannonsen kan därför antas påverka 

konstruktionen av ”idealkandidaten”.  

 

De resterande egenskaperna; självförtroende, ärlighet och integritet samt övriga egenskaper 

är utifrån vår analys relativt ovanliga i annonserna, vilket också är fallet i Askehaves (2010) 

studie. Dessa mindre förekommande klausuler, så exempelvis ”god kommunikationsförmåga” 

eller ”hög integritet”, betraktas dock som varken uppmuntrande eller förhindrande vare sig det 

är funktionella eller tvärfunktionella ledare som läser texten. Därmed bygger analysen inte 

vidare på dessa egenskaper i någon större bemärkelse. 

 

4.1.2 Rekryteringsannonsen som formell kommunikation 

 

I analysen av rekryteringsannonserna framgår ett relativt tydligt mönster i hur 

Produktionsföretaget kommunicerar rekryteringar med en standardiserad struktur som 

återkommer i alla annonser. De tre huvudkategorierna är: kvalifikationer, ansvarsområden och 

personliga kvaliteter. Nedan följer utdrag från varje kategori samt hur kategoriernas olika 

klausuler påverkar tvärfunktionella ledare genom deras konstruktion av ”idealkandidaten” Ett 

typfall på en rekryteringsannons återfinns även i bilaga 4.  

 

4.1.2.1 Kvalifikationer 

 

En klart övervägande majoritet av annonserna kräver en teknisk utbildning och/eller 

erfarenhet av liknande arbete, något som inte bör komma som en större chock då 

organisationen är verksam inom just detta område. Ett rimligt antagande är att majoriteten av 

cheferna och ledarna inom organisationen har någon typ av teknisk bakgrund, något som ger 

oss bilden av att utbildnings och erfarenhetskraven inte utgör ett hinder för tvärfunktionella 

förflyttningar. Yrkesrelevanta förkunskapskrav som syftar till utbildningsområde bör därmed 

snarare betraktas som ett säkerställande av att “rätt” förkunskapskrav besitts. Det finns dock 

flera exempel på klausuler som kräver mer specifik teknisk erfarenhet i flera av annonserna. 

Exempel på sådana klausuler är:  

 

 “[You have] deep understanding of [a specific areas’] business and processes” 

(Annons 3). 

 “[You have] good technical [functional] knowledge, experience > 5 years” (Annons 

8). 

 “[You have a] black belt certification” (Annons 11). 

 “[You have] experience from leading product development assignments [...]” 

(Annons 13).  
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Sådan specifik teknisk erfarenhet utgör ett naturligt hinder för tvärfunktionella förflyttningar. 

Med ett naturligt hinder menas en kompetenströskel, en tröskel som måste överstigas för att 

kunna utföra arbetet. Att som ledare för hela organisationens lean six sigma arbete exempelvis 

kräva att kandidaten är black belt certifierad torde därmed uppfattas som naturligt. Dessa 

naturliga hinder bör bara kunna överbyggas med vidare kompetensutveckling.  

 

Endast 1 av 12 annonser nämner tvärfunktionell erfarenhet explicit som ett möjligt alternativ 

till den tekniska kunskapen som efterfrågas.  

 

 “[You have] practical and theoretical knowledge about the [organization] product 

development process or experience of product development in another business 

area” (Annons 13).  

 

Detta kompletteras dock direkt efter med en klausul om att “idealkandidaten” ska ha 

erfarenhet från att leda produkt utveckling och förmågan att motivera en grupp till att prestera 

i tid, till överenskommen kostnad med rätt kvalitet både i produkter och i utförandet. Den 

“idealkandidat” som annons 13 förmedlar är med andra ord fortfarande en tjänst som kräver 

en viss typ av kompetens, även om den kompetensen kan ackumuleras på en annan enhet.  

 

Huruvida annonserna konstruerar naturliga hinder eller inte hänger i många fall ihop med 

huruvida ledarpositionen förväntades besitta djup kompetens inom området eller en mer 

övergripande strategisk beslutfattarförmåga. I de fall där den strategiskt beslutsfattande 

ledaren efterfrågas framgår mer “generella” kompetenser mer. Exempelvis betonar flera 

annonser vikten av att ha god kännedom kring organisationen och dess processer. 

 

 “[Du har] förmåga[n] att leda och utveckla verksamheten och processen mot högt 

ställda mål” (Annons 1). 

 “[You have] structured and process driven thinking” (Annons 2). 

 “[You have] documented experience within project management” (Annons 12).  

 

Rekryteringsannonserna som konstruerar en “idealkandidat” med övergripande strategiskt 

ansvar har även i flera fall inslag av krav på mångårig kunskap inom mer specifika områden. 

Klauslen från annons 12 ovan representerar en sådan kvalifikation samtidigt som annonsen 

som helhet lyfter fler personliga kvalifikationer som “problemlösningsförmåga” och 

“ledarskaps förmågor med förmågan att utveckla gruppen och gruppmedlemmar” som viktiga. 

Fokus hamnar, enligt vår analys, därför ofta på ledarskapet i sig och att personen är rätt för 

tjänsten. “Idealkandidaten” som porträtteras tenderar därför att likna en “strategisk ledare” 

med ansvar för olika funktioner med kompetensen som krävs för att leda. En kompetens som 

inte nödvändigtvis behöver vara från samma enhet. Detta innebär att en chef eller ledare som 

ansöker från en annan enhet skulle, rent hypotetiskt, kunna vara en relevant kandidat för 

tjänsten. Men, huruvida en tvärfunktionell ledare skulle vara möjlig att tillsätta eller inte 

förblir en fråga för den rekryterande ledaren att ta ställning till. De rekryterande ledarnas 

perspektiv och syn på diskursen behandlas senare i rapporten. 

 

4.1.2.2 Ansvarsområden 

 

Redogörelsen för ansvarsområden i rekryteringsannonserna innefattades till stor del av 

personlig ledarskapsmotivation med inslag av driv och kognitiv förmåga. Återkommande i 
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dessa stycken är betoningen på ledaren som en central rollfigur i olika ansvarssammanhang 

där kandidaten förväntas att antingen självmant eller i grupp med andra driva på eller bidra till 

någon form av utveckling. Exempel på detta är:  

 

 “[You will] manage the department activity and budget planning” (Annons 2). 

 “[You have the] responsibility to communicate financial development in a clear 

and concise way and initiate corrective actions to secure targets” (Annons 10). 

 

Diskursen i rekryteringsannonserna talar i enstaka fall för experten som söks med en 

specificerad förkunskap inom ett vist område även här. Majoriteten tilltalar dock ledaren som 

en stödfunktion och/eller beslutsfattare. Detta resonemang torde gynna en kandidat som söker 

sig tvärfunktionell då denne person kan sitta på ett nytt och annorlunda perspektiv och en ny 

erfarenhet. Genom ett annorlunda perspektiv och erfarenhet kan den strategiska förmågan i 

beslutsfattandet öka, något som torde gynna enheten. Detta kan i sin tur vara svårare att bygga 

om kandidaten i fråga endast är insatt i den existerande enheten vilket då missgynnar en 

funktionell kandidat jämfört med någon som är tvärfunktionell. Resonemanget kring 

ansvarområden för ledaren kan därmed begränsa eller stimulera en kandidat att söka en ny 

tjänst tvärfunktionellt. Däremot bedömer vi sambandet som högst relativt beroende på 

situation. 

 

4.1.2.3 Personliga kvalitéer 

 

Personliga kvalitéer benämns återkommande i någon form i samtliga av de analyserade 

rekryteringsannonserna. Denna kategori var dessutom en av de som varierade mest både i 

form av uppbyggnad men också beroende på vad som söktes. Kommunikativa förmågor var 

representerade i samtliga annonser medan exempelvis förmågan att motivera och driva andra 

var mer centraliserad kring de cheferna med mycket personalansvar. I dessa delar kunde vi i 

de olika annonserna identifiera alla olika typer av klausuler. Några av dessa är: 

 

 “[You are] a great communicator and [you have] excellent corporation skills” 

(Annons 3). 

 “[You have a] leadership profile with the ability to motivate Inspire, delegate and 

prioritize” (Annons 8).  

 

Vi kan dock inte urskilja något mönster i annonserna som vi anser stimulerar en 

tvärfunktionell eller funktionell ledare framför den andre. Egenskaperna handlar mer om 

individers önskade bidrag till enheten vilket kommer mer ifrån hur personen är än vilken 

avdelning personen har arbetat på.    

 

4.1.3 ”Idealkandidatens” implikationer för tvärfunktionella ledare 

 

Utifrån dokumentanalysen kan vi utröna ett tydligt språk i annonserna som lägger betoningen 

på kompetens och tidigare erfarenheter. Att yrkesrelevant kunskap, som i porträtteringen ofta 

framhävs som funktionell kunskap, är den vanligaste identifierade egenskapen talar starkt 

emot det uttalade målet som Produktionsföretaget vill förmedla med en ökning av 

tvärfunktionella karriärer. Detta kan leda till att potentiella tvärfunktionella kandidater 
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undviker att söka då de känner sig underkvalificerade, vilket kan exkludera många av de som 

söker sig tvärfunktionellt. 

 

I bilaga 4 presenterar vi ett typfall på en av de annonser som analyseras. I beskrivningen av 

tjänsten framstår ”idealkandidaten” som en ledare med ansvar för att leda andra. Sett utifrån 

den bilden kan en tvärfunktionell ledare söka tjänsten. Rekryteringsannonsen väljer dock att 

exkludera tvärfunktionella kandidater i ett senare skede där det krävs en ”bred och 

omfattande” enhetsspecifik förkunskap. Denna bild exkluderar därmed de flesta som inte 

redan arbetar på just den avdelningen vilket skapar bilden av en funktionell chef. För att 

överbrygga bilden av en funktionell idealkandidat behöver annonsen i större utsträckning 

aktivt uppmuntra tvärfunktionellt sökande. Behövs alla trösklar eller kan den funktionella 

förkunskapen ersättas med tvärfunktionell erfarenhet? Det är frågor vi söker svar på när vi i 

nästa steg vänder oss till de som utformar annonserna. 

 

4.2 Rekryterande chefer 

 

I följande stycken presenterar vi en sammanställning av det empiriska materialet från 

intervjuerna med rekryterande chefer i Produktionsföretaget. Analysen är ett komplement till 

dokumentanalysen och undersöker handlingarna bortom den formella kommunikationen.  

 

4.2.1 Ledarens roll 

 

Samtliga rekryterande chefer är överens om att de ledare som tillsätts ska komplettera 

gruppen och att man därför bör utforma en “idealkandidat” utifrån vilka kompetenser som 

saknas. Även om olika ledarskapspositioner kan vara relativt lika så kan de efterfrågade 

cheferna skilja sig mycket. Två av rekryterande chef beskriver resonemanget som:  

 

Chefen behöver inte vara speciellt verksamhetskunnig för den kompetensen 

finns redan i gruppen. Sen kan situationen vara precis omvänd. I gruppen finns 

bara juniorer och då behöver vi en mer senior ledare, för det är 

verksamhetskunnande som behövs i den här gruppen. 

(Rekryterande chef 3) 

 

Jag skulle säga att i 9 av 10 fall skulle jag inte välja någon chef som är expert. 

[…] de som jobbar med det day to day behöver vara experter. Som chef 

behöver de mer veta vart ska vi och bana väg. Vi behöver ett beslut här, kan vi 

ta fram en idé om det här? Mer sätta upp en väg för att ta sig dit. Sedan lär man 

sig efter hand. Är man chef på en viss nivå så tror jag att man kan ta in de 

flesta områden om det inte är något väldigt specialiserat. 

 (Rekryterande chef 1) 

 

Det som efterfrågas är därmed den kompletterande personen som ger gruppen den kompetens 

som saknas. Det görs därmed en tydlig distinktion på om det behövs en expert som chef för 

att stötta medarbetarna i sitt arbete, eller om det behövs en generalist som chef för att mer 

aktivt leda gruppen när expertkompetensen redan existerar.  

 

En av de fördelar som de rekryterande cheferna lyfter med generalister som ledare är att 

personen kan ta en ifrågasättande roll gentemot experterna i gruppen. En fallgrop som grupper 
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kan hamna i är att de blir så specialiserade och duktiga på sitt område att de inte kan se 

utanför sin enhet och uppdaga det som kanske egentligen efterfrågas. Generalisten som saknar 

expertkunskapen kan därmed bidra med ett “helikopterperspektiv” och förmågan att se den 

stora bilden (Rekryterande chef 1).  

 

För organisationen så är det ett sätt att bygga förståelse för hela företaget, hur 

saker och ting går till. […] om du har ett jobb inom R&D så har du 

produktutveckling, produktutveckling, produktutveckling och oj. Sen ska du 

sitta med i företagsledningen. Grattis. Då har du ingen förståelse för 

marknadsföring, försäljning, produktion, inköp och andra delar. Så förväntas 

du sitta i ledningsgruppen, en otroligt viktig funktion de har. Du ska leda 

företagen och kan bara produktutveckling. Du är grym på det men, nej.[...] en 

vinst i detta är ju att vi breddar kompetensen. Fler personer får en förståelse för 

helheten i företaget och kan fatta beslut för saker som är bättre än just för sin 

enskilda funktion 

(Rekryterande chef 2) 

 

Ledarens roll beskrivs också i vissa sammanhang som utmanande gentemot gruppen, med nya 

infallsvinklar som ska bidra till ett större helhetsperspektiv.  Om ledaren tar rollen i gruppen 

som experten behöver denna kompetens med helhetsperspektiv och mer ifrågasättande roll 

komma från något annat håll. Fokus flyttas därmed från ledarens individuella egenskaper till 

de egenskaper som behövs för att komplettera gruppen.  

 

4.2.2 Rekryteringsprocessen 

 

För att tillsätta chefer har Produktionsföretaget som regel att annonsera tjänster internt. De 

rekryterande cheferna beskriver processen som relativt standardiserad med mallar att fylla i 

som kompletteras med en kravprofil. Kravprofilen byggs upp av personliga egenskaper, 

erfarenheter och kompetenser. Även här finns vissa återkommande krav, även om den största 

delen lämnar fritt utrymme för den rekryterande chefen att skapa själv. Här återfinns en 

berättelse från en del av de rekryterande cheferna om ett svårt övervägande. Kravprofilen 

skall låta tillräckligt intressant för att få folk att söka samtidigt som de endast vill ha relevanta 

ansökningar som kan klara av jobbet. Det innebär att det kommer att behövas vissa trösklar 

för att inte vem som helst ska söka, samtidigt som trösklarna inte får vara för höga så att de 

skrämmer bort intressanta kandidater. Samtidigt så finns det ett mål om att bygga vidare på 

kompetensen inom gruppen för att ständigt driva utvecklingen framåt. En av cheferna 

beskriver det lite skämtsamt som:  

 

För det som sker i hela bolaget är att vi ökar produktionsnivån i allt vi gör. [...] 

Så istället för att springa 400 meter häck så har vi börjat med femkamp eller 

något sådant. 

(Rekryterande chef 4) 

 

Även om chefen något skämtsamt lyfter den ovanstående metaforen så är högt ställda krav 

och organisatoriska mål som måste uppnås ett återkommande ämne i beskrivningen av 

rekryteringsprocessen. Detta leder i många fall till att de rekryterande cheferna väljer den 

“enkla vägen” och tar en funktionell kandidat som kan prestera direkt. Flera av de 

rekryterande cheferna lyfter att det i vissa sammanhang funnits kandidater som, på längre sikt, 

hade varit bättre alternativ att rekrytera. Detta innebär att även om cheferna är medvetna om 
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att Produktionsföretaget har ett uttalat mål att öka tvärfunktionalitet, så blir det målet 

bortprioriterat när de mer direkta kraven som ställs på funktionen måste uppnås. Flera nämner 

att det inte alltid finns tids- och resursutrymme för att “våga chansa”. En rekryterande chef 

beskriver det som:  

 

Då tar man som chef “the easy way out”. Det brinner ju för fan, nu får vi lösa 

detta. Det är ju det där kortsiktigt kontra långsiktigt, om man orkar med att 

tänka tillräckligt långsiktigt. Någon gång kanske man får göra så, men då blir 

det ju långsiktigt riktigt dåligt. 

(Rekryterande chef 3) 

 

För att minska risken att effektiviteten blir lidande beskrivs en tendens att välja det säkra 

kortet, något som ofta också innebär att kortsiktiga mål prioriteras över de långsiktiga. De 

rekryterande chefernas berättelser ger ett intryck av att tillsättningen en tvärfunktionell ledare 

förknippas med en viss grad av osäkerhet. Två av cheferna beskriver det som:  

 

Mitt ärliga svar. Jag tror för många av oss är lite för rädda för att gå utanför det 

man kan. Rädd för att bli synad i kanten att man inte kan det. [...] rädd för att 

gå utanför den ordinarie boxen.  

(Rekryterande chef 1) 

 

Jag tror att det beror på att det är för få som har vågat testa och sett att det blivit bra. 

Man vågar inte ta det man bedömer som en risk. Man vill hellre ta de som kan det 

tekniska och har gjort liknande innan [...]. Så man har sett för lite av att det kan funka 

[...] från rekryterarens sida.  

 (Rekryterande chef 2) 

 

För att överbygga denna osäkerhet nämns återkommande i intervjuerna att det skulle behövas 

mer information och konkreta resultat kring nyttan av tvärfunktionella erfarenheter. Om 

rekryterande chefer ser det som en risk att tillsätta någon tvärfunktionellt så skulle bevis på 

vinsterna som andra enheter och grupper gjort kunna vara ett sätt att minska den osäkerheten. 

 

De rekryterande chefer vi intervjuar har alla vid något tillfälle genomfört minst en 

tvärfunktionell rekrytering till en ledarskapsposition och är alla nöjda med utfallet. De är alla 

överens om att tvärfunktionell erfarenhet ger en nytta till organisation, men osäkerheten som 

är förknippad med sådana rekryteringar tror de kan förhindra att andra rekryterande chefer 

vågar ta risken. Detta ger indikationer på att de hinder som försvårar ackumuleringen av 

tvärfunktionell erfarenhet ofta är av strukturell och kulturell karaktär.  

 

4.2.3 Strukturella och kulturella hinder 

 

Hinder som kan betraktas som strukturella och kulturella är ett återkommande tema i 

intervjuerna med de rekryterande cheferna, främst med fokus på Produktionsbolagets direktiv 

och styrning. Mönstret som uppdagas i alla berättelserna är att enheter som befinner sig under 

hård press att leverera resultat är både mindre villiga att rekrytera någon tvärfunktionell och 

mindre villig att släppa ifrån sig kompetent personal. Orsaken till detta är att duktiga 

medarbetare som försvinner kan lämna ett tomrum som behöver fyllas så snabbt som möjligt 

för att inte missa leveransen. Detta leder till att rekryterande chefer ofta kan hamna i en 
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position där de måste välja en “idealkandidat” med färdig kompetens inom området, även om 

gruppen skulle behöva andra kompetenser.  

 

Som rekryterande chef 3 sa ovan, “brinner det” hamnar prioriteringarna ofta i det kortsiktiga 

perspektivet. Om den rekryterande chefen endast betraktar verksamheten utifrån det 

kortsiktiga perspektivet så är det förståeligt att onödiga risker som kan resultera i sämre 

prestationer väljs bort. Resonemanget beskrivs av de rekryterande cheferna som:  

 

[...] jag är med och för en dialog om att vi behöver öka det tvärfunktionella och 

får bort att vi tänker i skorstenar och få bort suboptimeringar. Det är vi 

medvetna om. Men i och med att alla konkurrerar om att inte stå i skuld när 

någonting går fel så är resan dit ganska lång.  

(Rekryterande chef 4) 

 

Det blir ju inte lika smärtfritt om man säger så rätt igenom [...]. Då är frågan, 

hur mycket vågar jag utvecklas? För det finns ju olika stora steg och då handlar 

det om riskbenägenhet. Du vet vad du gör idag.  

(Rekryterande chef 1) 

 

De rekryterande chefernas berättelser skiljer sig dock åt när det handlar om hur allvarlig 

problematiken är, men majoriteten är överens om att det finns strukturella hinder som 

motsätter eller försvårar en tvärfunktionell rekrytering. Kort sagt är det inte något som 

Produktionsföretaget “uppmuntrar” i sina rutiner (rekryterande chef 2). Även om 

organisationen har ett uttalat mål om att öka tvärfunktionella erfarenheter inom organisationen 

är flera av de rekryterande cheferna överens: det görs inte tillräckligt idag för att kunna uppnå 

målet om att öka tvärfunktionell erfarenhet i organisationen. Anledningarna är ofta andra, 

“mer viktiga”, mål som tar över agendan när det väl brinner.  

 

De högt satta kraven influerar därmed också rekryteringsprocessen och bidrar till en retorik 

som bygger på att säkerställandet av “idealkandidaten” förkunskap, för på så vis kan hen 

prestera bättre från start. Detta leder till att trösklar till att söka tvärfunktionella karriärer höjs 

med en utökad kravprofil som fokuserar på en chef som kan prestera från dag ett. För att 

realisera detta och nå upp till prestationsmålen söks ”personer som knappt går att får tag på” 

(Rekryterande chef 4). De strukturella mål och förutsättningar som råder inom organisationen 

begränsar därmed chefernas möjlighet att kunna rekrytera ledare tvärfunktionellt.  

 

Bristen på kommunikation och kopplingar mellan enheterna leder enligt de rekryterande 

chefernas berättelser till ett funktionellt tänk, där enheterna strukturen och kulturen är 

uppbyggd på ett sätt som leder till att funktionerna prioriterar sina egna framgångar på 

helhetens bekostnad. Mot bakgrund av ovanstående citat finner vi därför tydligt definierade 

trösklar mellan de olika enheterna som i slutändan snarare skapar en illusion om konkurrens 

mellan funktionerna än ett samarbete.  

 

[...] det är väldigt lätt hänt att de blir skorstensliknande kan man säga [...]. Att 

man bara kontrollerar och sköter sitt eget område som ett särintresse istället för 

som en fungerande del i en helhet. 

(Rekryterande chef 4) 

I slutänden skapar detta en konkurrens snarare än ett samarbete mellan enheterna. Även om 

det funktionella tänket är ständigt återkommande i intervjuerna väljer en del att aktivt försöka 

motverka det vid rekrytering.  
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[...] jag värdesätter ändå att man inte bara kommer från samma silo utan att 

man har en bredare syn. 

(Rekryterande chef 1) 

 

Funktionellt tänk, eller silo-tänk som det mer ofta benämns, begränsar möjligheten till insyn i 

organisationen mellan enheterna och skapar okunskap om varandras kompetensområden. Det 

kan därmed bli ett hinder vid rekrytering då den rekryterande chefen inte har insyn i vart den 

efterfrågade kompetensen existerar. Det blir därmed en större risk att rekrytera någon 

tvärfunktionellt då den rekryterande chefen inte har insyn i vad personens tidigare verksamhet 

presterar och sitter på för kompetens.  

 

Det finns ju en slags mytbildning också, att hos oss så jobbar vi dygnet runt 

och det är sådana krav och du blir utskälld så ofta. Det finns sådana skrönor så 

att säga så att folk är lite i sina rör så att säga. 

(Rekryterande chef 4) 

 

För att hantera den här typen av osäkerhet vid rekrytering av tvärfunktionella ledare 

efterfrågas i vissa intervjuer utökade resurser eller en längre inkörningsperiod i 

utbildningssyfte. En chef som kommer in från en annan enhet med ny kunskap har på sikt 

potential att bidra med mycket nytt, samtidigt som att ledaren kommer att behöva sätta sig in i 

mycket nytt. Startsträckan blir därmed enligt många generellt sätt längre för en tvärfunktionell 

ledare jämför med en funktionell. Därmed bildas ett hinder mot att tillsätta en tvärfunktionell 

chef och se det som en långsiktigt hållbar strategi.  

 

Det är ju det där kortsiktigt kontra långsiktigt, om man orkar med att tänka 

tillräckligt långsiktigt. 

(Rekryterande chef 3) 

 

Du får ju inte tillstånd att inte leverera eller klara ditt vardagliga arbete utan du 

förväntas ju att utöver detta att klara av att öka tvärs-kompetensen och öka 

förståelsen för organisationen. 

(Rekryterande chef 4) 

 

För att upprätthålla den efterfrågade effektiviteten i enheterna beskriver cheferna att de rättar 

sig efter flera olika mätetal. Förutom budget så är head count ett återkommande mått som 

begränsar antalet medarbetare som ska finnas på en avdelning. Head count-ramar i 

kombination med höga effektiviseringskrav leder till att det blir problem att släppa ifrån sig 

personal, samtidigt som det blir svårt att ersätta befintliga ledare med tvärfunktionella ledare 

då upplärningstider ger ökat tryck på övriga i personal, eller en sämre prestationsnivå på kort 

sikt. En av cheferna beskriver det såhär: 

 

Vi har head count-ramar och då sitter du ju på dina resurser och du är då rädd 

för att förlora dem. Det stimulerar ju inte rörlighet direkt även om vi har nytta 

av det allihop. Utan då är det istället väldigt resursstyrt. [...] Så länge du har 

den hårda styrningen på ramar som budget och head counts med styrning in i 

minsta detalj så hjälper ju inte det med att få rörlighet. 

 

 
(Rekryterande chef 3) 
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Samtidigt som organisationen kommunicerar mål att öka tvärfunktionella rörelser så 

kommuniceras strukturella hinder i form av exempelvis head count som gör att det blir svårt 

att följa. Här efterfrågas ett mer aktivt ställningstagande från ledningen där konkreta åtgärder 

kan presenteras för att underlätta tvärfunktionella rörelser.  

 

För att överbrygga dessa strukturella hinder nämns organisationens forum för talanghantering 

(FFT) som “ett bra initiativ” (Rekryterande chef 2). Grupperna beskrivs som 

sammanslutningar av chefer på olika hierarkiska nivåer som syftar till att lyfta och diskutera 

duktiga medarbetare och ledare som söker nya utmaningar. På dessa möten är tvärfunktionella 

rörelser inte en fast punkt på dagordningen men ett ofta återkommande inslag. Här menar 

Rekryterande chef 2 att arbetet kan förbättras.  

 

Man kanske borde ha en agendafråga på de här [FFT]:erna och lyfta upp det. 

Vad har vi för kandidater från andra funktioner som vill komma in till just [vår 

avdelning] och vad behöver vi? Vi gör det inte strukturerat. Det kommer lite 

sådär på måfå. 

(Rekryterande chef 2) 

 

Även om initiativet överlag ses som bra av majoriteten beskrivs de som ineffektiva och att de 

i vissa fall har lågt förtroende av andra.  

 

[...] på [FFT] hamnar de människorna som vill ha andra jobb men som inte får 

andra jobb. Så får man inte säga men det är så det är. 

(Rekryterande chef 4) 

 

Därmed tappar gruppens funktion om den ses som bottenskrap istället för en grupp för 

framtida seniora chefer. Gruppen får därmed inte den inverkan den skulle kunna ha i 

rekryteringsarbetet och blir mer en stödfunktion för medarbetarna än för de rekryterande 

cheferna.  

 

[...] sedan skulle [FFT]:et också ge sin rekommendation. Utifrån de kandidater 

vi har så tycker vi nu att det är läge för en tvärfunktionell kandidat på den här 

tjänsten. Det borde kunna funka. Sedan fattar chefen ett annat beslut.  

(Rekryterande chef 2) 

 

De rekryterande chefernas berättelser kan sammanfattas till att tvärfunktionell erfarenhet är 

viktig i organisationen för att bygga en helhetsbild, trots detta upplever de att organisationens 

struktur och kultur inte möjliggör och uppmuntrar rörlighet. Denna bild är också bekant från 

analysen av rekryteringsannonserna där organisationens mål inte kommuniceras. Fokus ligger 

enligt vår analys snarare på att säkerställa “rätt” kompetens för att utföra arbetet effektivt, 

gärna från start. De strukturella och kulturella hindren försvårar alltså arbetet eftersom att de 

funktionella målen prioriteras över de tvärfunktionella.  

 

4.3 Tvärfunktionella ledare 

 

Följande avsnitt innehåller en sammanställning av det empiriska materialet från intervjuer 

med tvärfunktionella ledare. Analysen eftersträvar till att belysa incitamenten som 

tvärfunktionella ledare framställer under intervjuer och undersöker om de upplever några 

hinder.  
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4.3.1 Incitament till en tvärfunktionell karriär  

 

Gemensamt för intervjurespondenterna är att samtliga har arbetat inom Produktionsföretaget 

under större delen av sina yrkesverksamma år. De har alla arbetat på flera olika positioner 

inom en enhet för att senare i karriären söka tvärfunktionell erfarenhet. Vissa har startat den 

delen av karriären genom att söka sig utomlands inom samma organisation medan andra har 

gjort karriär i “hemmaorganisationen” i Västsverige.  

 

Några har blivit rekommenderade eller tipsade av chefer att söka sig vidare till ett nytt 

verksamhetsområde men majoriteten hade tagit steget att söka sig vidare mer eller mindre på 

egen hand. Samtliga hade gjort förflyttningarna i samråd med sina närmaste chefer, eller 

chefens chef, och uttrycker att deras stöd varit en viktig faktor som möjliggjort både deras 

funktionella och tvärfunktionella karriär. Men återkommande är ett mönster i deras berättelse 

kring varför de sökte tvärfunktionell erfarenhet. Alla drivs av att utvecklas eftersom att 

utvecklandet i sig är stimulerande. Några exempel på sådana interna motivationsfaktorer som 

nämns är:  

 

För mig är inte det ett självändamål att jag måste gå uppåt. Det intressanta är ju 

att utvecklas. Sedan om det är [pekar upp], [pekar horisontellt] eller [pekar 

ner], det spelar inte så stor roll. 

 (Tvärfunktionell ledare 1) 

 

I mitt fall var det väl att jag var färdig med det gamla [...]. Det är nog ganska 

vanligt, jag tror inte jag är särskilt unik i att bli kvar på samma tjänst tills man 

har mjölkat ur det sista.  

(Tvärfunktionell ledare 2) 

 

Att jag får jobba med det som jag tycker är roligt, och att det är en utmaning i 

det. [...] inte jobba med det jag tycker är tråkigt. För då vill inte jag ha det 

jobbet. 

(Tvärfunktionell ledare 3) 

 

[…] att jag har en viss kunskap av min erfarenhet som kommer till nytta, men 

samtidigt som jag känner att jobbet innehåller tillräckligt mycket utmaning så 

att det blir utmanande. För att jag är ju ganska nog med att jag tycker det är 

spännande att ständigt sträva efter någon form av utveckling. Det gör livet lite 

roligare än... Jag är ingen person som tycker om att förvalta enbart för det blir 

jag lätt uttråkad på.  

(Tvärfunktionell ledare 5) 

 

Jag tror det är bra för en själv och den personliga utvecklingen men också för 

den organisationen du kommer till.  

(Tvärfunktionell ledare 6) 

 

Flera visar en ganska tydlig bild av att de inte vill vara för trygga och bekväma på sin 

arbetsplats, trygghet som de upplever står i vägen för utvecklingen. I deras berättelser 

förmedlas ett budskap av att de aldrig vill nöja sig med att ha tråkigt, att för länge vänta i 

tryggheten. 

 



 

 - 41 - 

Nej till karriär. Det är utvecklingen och utmaningarna. Jag vill hela tiden 

utvecklas för att tycka att det är roligt. Jag var inte alls fullärd på [min gamla 

avdelning] men jag kände mig väldigt trygg och bekväm [...]. Jag hade mer att 

ge kände jag. Men jag visste att där skulle jag aldrig få ur mig det utan jag 

behövde sätta mig i en mycket mer obekväm situation för att få ur mig det.  

(Tvärfunktionell ledare 1) 

 

De gamla och nya erfarenheterna som beskrivs i berättelserna ger en skildring av personer 

som hela tiden vill trivas i det dem gör, inte bara för deras egen skull utan också för att bidra 

till den fortsatta utvecklingen av Produktionsföretaget. Oavsett infallsvinkel så är alla 

tvärfunktionella ledare överens: tvärfunktionella rörelser utgör en nytta för både individen och 

organisationen.  

 

4.3.1.1 Upplevda vinsten av tvärfunktionell erfarenhet 

 

Förutom de personliga incitamenten till att själv inte ha tråkigt och att få utvecklas lyfter de 

tvärfunktionella ledarna fördelar som organisationen också drar nytta av. En ökad förståelse 

för andra funktioners verksamhet och arbete är något som gör organisationen mer effektiv, 

precis som ett förstärka kopplingar mellan funktionerna. Organisationen har enligt alla 

tvärfunktionella ledare väldigt mycket att vinna på en omställning, bort från vad de kallar 

“silo-tänk”.  

 

Att förstå varandras processer, det är då vi kan producera och jobba 

tillsammans, för det gör vi ganska dåligt ändå skulle jag säga. Vi har inte 

riktigt koll på varandra och det är en brist skulle jag säga. 

(Tvärfunktionell ledare 2) 

 

Jag tror det är bra för en själv och den personliga utvecklingen men också för 

den organisationen du kommer till. Även för den organisationen du lämnade 

för då har de en spelare in i den organisationen som man då känner lite mer 

väl, och det blir lättare att lyfta på luren.  

(Tvärfunktionell ledare 6) 

 

Men är man på ett storföretag så är det nog bättre att flytta runt erfarenheten så 

att den kommer på användning på nya ställen och ger det nya stället en annan 

vinkel på problemställningen. Annars blir det lätt i storföretag att man tuggar 

på liksom i samma hjulspår.  

(Tvärfunktionell ledare 2) 

 

[…] vad leder avsaknaden av tvärfunktionell rörelse till? Det är ju just 

avsaknaden för förståelse för helheten, avsaknaden för förståelse för hur vi 

bygger affär. Och den kan vara rätt slående om du går in på ett väldigt litet 

specialiserat område i nått hörn liksom. […] fler byten skulle öka 

affärsförståelsen hos fler personer och det gynnar företaget. 

(Tvärfunktionell ledare 4) 

 

Presentationen av de organisatoriska fördelarna som tvärfunktionell erfarenhet bidrar till kan 

betraktas som externt stimulerande motivationsfaktorer. Exempelvis kan engagemanget till att 



 

 - 42 - 

förbättra organisationen betraktas som ett sökande efter beröm och bekräftelse; strävan efter 

goda resultat kan ha sin grund i att undvika “bestraffning”. Hur man än vrider och vänder kan 

olika tolkningar göras. Men i de tvärfunktionella ledarnas berättelser görs ingen dikotomisk 

uppdelning mellan den personliga nyttan och den organisatoriska, den ena tar inte 

nödvändigtvis ut den andra. Istället talar alla tvärfunktionella ledare om båda perspektiven 

som synergier, där personlig utveckling gynnar både organisationen och individen.  

 

Slutsatsen blir att de tvärfunktionella ledarna alla drivs av internt stimulerade 

motivationsfaktorer när de gör karriärsval. De söker efter utvecklande arbetsuppgifter där de 

själva kan bli utmanande och växa, samtidigt som de själva vill utmana organisationen för att 

få även den att utvecklas och växa. Men de är alla överens om att arbetet behöver förbättras. I 

berättelserna uttrycker de tvärfunktionella ledarna flera hinder som försvårar arbetet, hinder 

som enligt dem borde lösas.  

 

4.3.2 Hinder för tvärfunktionella rörelser  

 

För att lyckas med en tvärfunktionell karriär beskriver respondenterna att mycket handlar om 

personligt mod. De som valt att ta steget att söka tvärfunktionell erfarenhet har blivit nöjda 

och ser den egna glädjen i att utvecklas på arbetsplatsen som en av de största drivkrafterna. 

Under intervjuerna framhävs två typer av hinder som försvårar ökandet av tvärfunktionell 

erfarenhet; (1) personliga rädsla och; (2) strukturella (och kulturella) hinder som försvårar 

tvärfunktionella rörelser genom upprättandet av trösklar. 

 

4.3.2.1 Personliga hinder 

 

Återkommande i de tvärfunktionella ledarnas berättelser av sin karriärsväg är en viss 

osäkerhet. Samtliga ledare beskriver det som en stor utmaning att genomföra en första 

tvärfunktionell förflyttning då osäkerheten om kollegor, arbetsuppgifter och vad tjänsten 

kommer att kräva är stor. Därmed blir en brist på transparens inom organisationen ett stort 

problem i möjliggörandet av en tvärfunktionell karriär. En av respondenterna beskriver det 

som:  

Du vet vad du har men du vet inte vad du får.  

(Tvärfunktionell ledare 5) 

 

Osäkerheten och rädslan blir därmed en stor faktor som gör att potentiella tvärfunktionella 

ledare väljer en funktionell karriär framför en tvärfunktionell.   

 

Jag kan förstå att inköp förhandlar med leverantörer, men vad innebär det rent 

konkret? Vad gör en inköpare på en måndag eftermiddag rent konkret? 

(Tvärfunktionell ledare 2) 

 

Individerna bekantar sig med sin egen del av organisationen vilket skapar en vision av en 

framtida karriär inom samma område. Andra delar av organisationen blir avlägsna delar som i 

vissa fall konkurrerar om resurser och uppmärksamhet. Detta leder till avdelningarna fokusera 

på sin egen framgång framför hela organisationens framgång. En återkommande referens i 

detta sammanhang är att metaforen “silo” eller “silo-tänk”. Organisationen ses då som flera 

långa vertikala rör som strävar uppåt utan varken horisontell kontakt eller insyn i varandras 

verksamheter. En av respondenterna beskriver det som:   
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Annars blir det ju mycket såhär silo-tänkande och det har blivit väldigt mycket 

vi och dem tänk i det här bolaget. Och vi mot dem framförallt. 

(Tvärfunktionell chef 2)  

 

4.3.2.2 Strukturella och kulturella hinder  

 

Likt intervjuerna med de rekryterande cheferna upplever de tvärfunktionella ledarna 

strukturella, och i viss mån kulturella, hinder inom Produktionsföretaget som begränsar 

möjligheten till en tvärfunktionell karriär. När personerna i fråga har tagit steget att söka en 

tjänst tvärfunktionellt så har individens chef, eller chef över chef, varit en viktig faktor som 

öppnat dörrar. Att ha en överordnad som ambassadör, alltså någon som går i god för dig, är 

därmed en viktig faktor som flera av de tvärfunktionella ledarna nämner som central för 

möjliggörandet av en tvärfunktionell karriär. Att ha en chef som inte vill vara ambassadör för 

medarbetare i rädsla att förlora dem är ett kulturellt hinder som flera av de tvärfunktionella 

ledarna lyfter.  

 

[...] det vill nog till att du har en bra ambassadör i dom här tvärfunktionella 

[FFT] eller people boarden för att göra reklam för dig. Annars är det väldigt 

lätt för enheten att sitta och säga vi tar en internt. 

(Tvärfunktionell ledare 4) 

 

Jag har mött chefer som [...] ser att man tittar på jobb-postings så börjar dom 

klippa suddgummi och de finns inga tjänster och inga utbildningar. Till andra 

ändan då, där jag vill att man ska vara […] Det är ingen ide att försöka hålla 

kvar någon som ändå vill utvecklas vidare, för den kommer ju sitta där och 

surna till tillslut. 

(Tvärfunktionell ledare 4) 

 

Både min nuvarande och dåvarande chef har varit supporterande. Även min 

dåvarande chef var väldigt supporterande även om de absolut inte ville bli av 

med mig så supporterade [hen] mig och gav goda ord för mig. Så jag tycker att 

väldigt många är positiva till det. Sedan hör jag ju andra saker också [...]. Folk 

som inte vill släppa anställda. Och det tycker jag ju är synd.  

(Tvärfunktionell ledare 1) 

 

Det jag anställdes till va ingen utlyst tjänst till jobposting. Det är ju tjusningen 

med storföretag att man bildar sig ett nätverka av kontakter man känner och 

man får då förhoppningsvis ett gott rykte om man gör ett bra jobb. [...] sedan 

har jag sökt tjänster, eftersom att jag varit lite för länge på den gamla tjänsten, 

och varit på intervju och så vidare, men av olika skäl så blev det inte något av 

dem då utan istället blev det detta. 

(Tvärfunktionell ledare 2) 

 

När respondenterna berättar om rekryteringsannonser som de sett, och i vissa fall sökt, är det 

nästan ingen som upplever att dessa stimulerat dem till att söka den tvärfunktionella tjänsten. 

Detta trotts att de rekryterande cheferna under sina intervjuer uttryckte ett intresse för att 

rekrytera tvärfunktionellt. Vad som kommuniceras och vad som efterfrågas kan därmed skilja 
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sig markant. På frågan om tvärfunktionalitet kommuniceras positiv inom företaget svarar två 

av respondenterna: 

 

Nä, det känner inte jag. Det är det ytterst få som gör. Bland våra högre chefer 

så är det ytterst få som inte gör karriär inom sitt eget område. 

(Tvärfunktionell ledare 5) 

 

Nej, det pratas lite om vad vi borde göra men man ser inte så mycket action av 

det. Sedan finns det ju jag menar folk flyttar, men det pushas inte på det sättet 

vad jag har märkt.  

(Tvärfunktionell ledare 6) 

 

Budskapet att Produktionsföretaget vill öka tvärfunktionaliteten inom företaget kommuniceras 

därmed inte harmoniskt med vad som faktiskt sker på avdelningarna. Istället menar de 

tvärfunktionella ledarna att det mesta ligger på individens ansvar att kämpa för sin egen 

framgång:  

 

Du kan inte få dina kollegor, din chef eller någon HR människa att fixa det åt 

dig utan det måste du göra själv.  

(Tvärfunktionell ledare 1) 

 

Även om det är positivt att dessa individer besitter detta driv att själva ta ansvar för sin egen 

framgång finns det många frågetecken utmed vägen som skulle kunna underlätta steget och få 

fler att söka. Återkommande nämns bristen på insyn i andra verksamhetsområdens arbete som 

en stor nackdel. Bristen på transparensen mellan enheterna leder till att individerna arbetar i 

sin egen funktion och då främst ser karriärsvägar och kompetensutveckling inom samma 

funktion. Om tvärfunktionallitet inte uppmuntras på en organisatorisk nivå finns risken att 

duktiga individer på så vis missar tvärfunktionella tjänster som hade gynnat både individen 

och organisationen.  

 

Jag sökte ett antal jobb inom marketing, jag ville dra mig åt det hållet. Jag fick 

ju inte jobb inom marketing för att jag inte hade jobbat inom marketing. Nä 

varför? Så jag kan säga att det finns jättemycket frustration i det att det är svårt 

att byta tvärfunktionellt. 

(Tvärfunktionell ledare 4) 

 

Man är trygg i sina respektive silos då, att man är trygg i sina egna rör. Så om 

man börjar på marknadssidan så är det lätt hänt att man blir kvar på 

marknadssidan, då inom [marknadsavdelningen], försäljningsorganisationen. 

Samma är det inom R&D, vilket gör att förståelsen om våra olika verkligheter 

blir lite för dålig. 

(Tvärfunktionell ledare 5) 

 

Återkommande i berättelserna är silo-tänket där enheterna kämpar “mot varandra” 

(Tvärfunktionell ledare 2) istället för med varandra för helhetens framgång, ett budskap som 

även framkom i intervjuerna med de rekryterande cheferna. Detta beskrivs som ett stort 

strukturellt hinder som påverkar företagskulturen i hur man ser på sig själva, men även de 

andra avdelningarna. Silo-tänket finns enligt flera av de tvärfunktionella ledarna på alla olika 

nivåer i Produktionsföretaget.  
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[...] det är nog lite sprunget ur hur översta ledningen agerar och även våran VD 

då och hur individer i ledningsgruppen är som individer just. [...] att de inte 

jobbar för samma syfte och det där de spinner ju ner.  

(Tvärfunktionell ledare 2) 

 

Nä det är något vi pratar om internt. Det pratar vi om. [...] vi pratar inte med 

varandra och det är svårt att kommunicera så i det perspektivet är det rätt 

negativt. [...] vi pratar om det på alla nivåer. Vi pratar om att vi måste bryta 

silo-tänket. 

(Tvärfunktionell ledare 6) 

 

För de tvärfunktionella ledarnas del så innebär detta att avdelningarna blir mer och mer 

frikopplade från varandra vilket leder till att det blir svårare att kommunicera. Bristen på 

transparens leder till att karriärsvägen mellan enheterna blir större att ta vilket medför en ökad 

osäkerhet för både den tvärfunktionella ledaren och den rekryterande chefen.  

 

Denna problematik med fokus på den egna enheten benämns återkommande i 

karriärssammanhang både från de tvärfunktionella ledarna men också från de rekryterande 

cheferna. Här anser en del att problematiken ligger i hur avdelningarna mäts och hur hårt 

ställda krav på produktivitet leder till konkurrens istället för samspel. Här finns det en tendens 

att avdelningschefer fokuserar så ingående på sin avdelnings (sin egen) framgång att de går 

miste om helheten. För att skapa en hållbar organisation menar många att organisationen 

måste ses som en enhet med gemensamma talanger och gemensamma mål, istället för 

konkurrerande.  

 

Its a question on how wide you draw the circle. Och den cirkeln tycker jag ritas 

för snävt. Den ritas väldigt lätt kring den egna enheten, hade man sett den egna 

personalen som [Produktionsföretagets] personalen så hade det ju vart en 

betydligt större arbetsmarknad och man hade fått tillgång till större rörlighet. 

(Tvärfunktionell ledare 4) 

 

5 Diskussion och slutsatser 
 

“The aim of argument, or of discussion, should not be victory, but progress” 

Joseph Joubert
5
 

 

5.1 Rekrytering av tvärfunktionella ledare i relation till litteraturen 

 

Fallstudien syftar till att förklara och förstå hur tvärfunktionella karriärer porträtteras och 

motiveras i Produktionsföretaget. Vår diskussion börjar med att relatera 

rekryteringsannonsens ”idealkandidat” och de rekryterande chefernas berättelser gentemot 

litteraturen.  Därefter diskuterar vi hur tvärfunktionell erfarenhet värderas i båda 

sammanhangen med målet om att öka tvärfunktionella karriärer som utgångspunkt.  

 

                                                 
5
 Joseph Joubert 1754-1824 
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Det första perspektivet som studien undersöker är hur tvärfunktionell erfarenhet porträtteras i 

rekryteringssammanhang. Utifrån vår analys av språket i rekryteringsannonserna genom 

Hallidays (1994 se Askehave 2010, s. 320-322) SFL drar vi slutsatsen att ”idealkandidaten” 

som porträtteras i nästan samtliga annonser är en funktionell ledare med verksamhetsspecifik 

förkunskap. Tvärfunktionell erfarenhet, som ett alternativ till den funktionella erfarenheten, 

lyfts i endast en av rekryteringsannonserna.  

 

Eftersom att ”idealkandidaten” inte porträtteras som tvärfunktionell kan en tolkning av den 

formella organisationskommunikationen vara att tvärfunktionell erfarenhet värderas lågt och 

inte är något som uppmuntras i organisationens sociala verklighet (Askehave 2010).  

 

Om målet är att öka tvärfunktionella rörelser borde annonserna, enligt de resonemang som 

Backhaus (2004) och Askehave (2010) för, använda ett språk och formuleringar som också 

väcker intresset för tvärfunktionella ledare att söka. Detta betyder dock inte, något som flera 

av de rekryterande cheferna också påpekar, betyda “hela havet stormar”. Alla behöver (och 

ska) inte göra tvärfunktionella karriärer, men de talanger som organisationen vill ska växa och 

utveckla för en framtida senior ledarskapsposition (Advani 2014a, 2014b) borde rimligtvis 

ges en uppmuntran (Muysken, Welters och Mitchell 2014).  

 

Som ett kontrasterande perspektiv beskriver de rekryterande cheferna tvärfunktionella 

karriärer som ett framgångsrikt sätt att utveckla både verksamheten och dess ledare, något 

som stämmer överens med flera antaganden som vi drar i relation till litteraturen. Bredden 

som skapas när ledare rör sig från I-form mot ett mer T-format ledarskap (Demirikan & 

Spohrer 2015) utvecklar framtidens seniora ledare med bred och holistisk syn på 

verksamheten (Advani 2014b). Ett ”end-to-end” perspektiv (Advani 2014b), eller ”att skapa 

förståelse för hela företaget” som flera tvärfunktionella ledare och rekryterande chefer 

benämner det, bidrar till den fortsatta utvecklingen av både organisationen och dess ledare.  

 

Trots att samtliga rekryterande chefer ställer sig positiva till tvärfunktionella karriärer 

uttrycker flera att de ibland tvingas välja en funktionell ledare på grund av andra 

konkurrerande mål. Samma budskap finner vi även i rekryteringsannonserna som nästan 

uteslutande efterfrågar en ”idealkandidat” med en funktionell kunskaps- och 

kompetensstruktur.  

 

Om budskapet ställs i relation med Produktionsföretagets uttalade mål om att öka 

tvärfunktionella karriärer inom organisationen finner vi alltså en disharmoni mellan målet och 

den formella kommunikationen. Disharmonin i kommunikationen framhävs även i 

intervjuerna med de tvärfunktionella ledarna som exempelvis lyfter chefen, eller chefens chef, 

som en mer viktig faktor som möjliggör ackumulering av tvärfunktionell erfarenhet. Vi kan 

därmed dra slutsatsen att tvärfunktionell erfarenhet inte porträtteras i den formella 

kommunikationen, trots att både de rekryterande cheferna och Produktionsföretaget uttrycker 

att tvärfunktionell erfarenhet ger ett värde.  

 

5.2 Incitamenten till en tvärfunktionell karriär 

 

I följande avsnitt diskuterar vi incitamenten som tvärfunktionella ledare uttrycker kring sina 

respektive karriärer för att utröna huruvida det är interna eller externa motivationsfaktorer 

som driver befintliga tvärfunktionella ledare på Produktionsföretaget. Dessa ledare sätter vi 
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även i relation till litteraturen som vi baserar flera av våra antaganden på. Avsnittet diskuterar 

slutligen de hinder som de tvärfunktionella ledarna upplever.  

 

Alla tvärfunktionella ledarna som medverkar i studien uttrycker ett personligt driv och en vilja 

att utvecklas. De lyfter ”att ha roligt på jobbet” och utvecklingen som de viktigaste faktorerna 

när de väljer karriär. Därmed kan vi dra slutsatsen att de tvärfunktionella ledarna lyfter 

interna motivationsfaktorer som de centrala, något som enligt Deci (1971) leder till bättre 

prestationer.  

 

Den tidigare forskningen är väldigt tydlig med att interna motivationsfaktorer leder till bättre 

resultat och effektivitet än stimulansen av externa (Deci & Ryan 2008a, Deci 1971), en bild 

som också förstärks genom de tvärfunktionella ledarnas berättelser. De talar om att förstå 

olika verksamhetsområden och därmed skapa en större förståelse för helheten, något som 

behövs för att nå en senior ledarskapsposition (Advani 2014b).  

 

Även om det framkommer att en tvärfunktionell karriär inte alltid monetärt belönas eller 

uppmuntras från alla håll så finner vi ett internt driv hos respondenterna som gör att de ändå 

väljer den vägen. Deras berättelser stämmer väl överens med Deci och Ryans (2008a, s. 15) 

beskrivning av internt motiverade individer, ”den positiva känslan är ett resultat av 

handlingen i sig”.  

 

Men de uttrycker även flera problem som de anser försvårar rörligheten i 

Produktionsföretaget. Att ha en chef som ambassadör benämns som en central del i sökandet 

av tvärfunktionell erfarenhet men att de finns chefer som inte vill uppmuntra tvärfunktionella 

karriärer. Flera anser även att tvärfunktionell erfarenhet inte värderas särskilt högt i 

rekryteringssammanhang, något som förstärker slutsatserna kring rekryteringsannonsens 

”idealkandidat”.  

 

Advanis (2014b) resonemang kring att växande organisationer kan hamna i ett ”silo-tänk” där 

de olika funktionerna glider ifrån varandra är ett budskap som återkommer även i intervjuerna 

med de tvärfunktionella ledarna. Ett ”vi mot dem” tänk som leder till minskad rörlighet. Som 

Advani (2014b) skriver så kan organisationer som snabbt växer och blir mer komplexa leda 

till att minskad förståelse för andra funktioner än den egna. Advanis (2014b) resonemang 

återfinns även i studiens resultat och analys där många av de tvärfunktionella ledarna talar om 

Produktionsföretagets silo-tänk.  

 

Både Advani (2014a, 2014b) och de tvärfunktionella ledarna är överens om att tvärfunktionell 

erfarenhet är viktigt i skapandet av seniora ledare, men de är också överens om att förbättrade 

kontaktnät mellan funktionerna också leder till ett effektivare arbete (Demirikan & Spohrer 

2015).  

 

5.3 Förslag på vidare studier 

 

Under vår studie kring tvärfunktionell erfarenhet fokuserar vi på Advanis (2014b) problem 

kring hur sådan erfarenhet kan införas under karriärens gång. Denna fallstudie har undersökt 

den frågan i ett svenskt produktionsbolag, insikter om tvärfunktionell erfarenhet inom andra 

branscher är därför något som hade kunnat gynna fältet. Vidare skulle en kvantifiering av 

nyttan som uppstår genom ackumuleringen av tvärfunktionell erfarenhet vara av intresse för 

att skapa mer förståelse för fenomenet.  
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Vidare vore undersökningar kring vilka egenskaper som påverkar tvärfunktionella ledare i 

rekryteringssammanhang vara av intresse. Denna studie adapterar induktivt bara tre av 

Kirkpatrick och Lockes (1991) sju ledarskapsegenskaper. Vidare forskning kan bidra till att 

bättre förstå huruvida resonemanget som förs kring ledarskapsegenskaperna stämmer samt 

möjligtvis utröna fler egenskaper som påverkar tvärfunktionella ledare i 

rekryteringssammanhang.  

 

Avslutningsvis vill vi använda de förklaringar som presenteras i analysen samt den förståelse 

för tvärfunktionella karriärer som studien kommer fram till för att ge goda råd till praktiken 

och Produktionsföretaget i hur målet om att öka tvärfunktionella karriärer kan nås.  

 

5.4 Goda råd till praktiken 

 

För att Produktionsföretaget skall fortsätta stimulera sina talanger och minska hindren för 

tvärfunktionella karriärer vill vi slutligen ge några goda råd till praktiken. Dessa råd är 

därmed ett resultat av våra samlade slutsatser som vi presenterar i studien: 

 

Utveckla språket i rekryteringsannonserna. För att stimulera medarbetare till att söka en 

tvärfunktionell karriär behöver detta kommuniceras redan i rekryteringsannonsen. Genom att 

uppmana tvärfunktionallitet i rekryteringsannonserna kan potentiella tvärfunktionella ledare 

lättare bli stimulerade, vilket kan leda till fler tvärfunktionella ansökningar.  

 

Visa på lyckade exempel. I Produktionsföretaget finns det flera framgångssagor där ledare 

gjort tvärfunktionella karriärer och levererat över förväntan. Synliggör dessa både för 

organisationen, men framför allt för de rekryterande cheferna för att ge dem incitamentet att 

våga rekrytera tvärfunktionellt. Dessa framgångssagor kan dessutom inspirera talanger att 

våga söka en tvärfunktionell karriär.  

 

Frigör resurser för talanghantering. Idag hamnar delar av ”kostnaden” för en tvärfunktionell 

rekrytering på de rekryterande cheferna. En ökad kostnad kan uppstå vid tillsättningen av 

tjänsten då en tvärfunktionell ledare kan ha en längre startsträcka jämfört med en funktionell 

ledare. Denna inlärningsperiod kan belasta avdelningen vilket gör att under press väljer de 

rekryterande cheferna ett kortsiktigt säkrare alternativ och rekryterar funktionellt. Frigör 

resurser för att kompensera avdelningen för detta så att ett kortare resultattapp inte blir en 

anledning för de rekryterande cheferna att inte rekrytera tvärfunktionellt. Tvärfunktionella 

karriärer bör betraktas som en långsiktig investering både för avdelningen och för 

organisationen.  

 

Utveckla arbetet med forumen för talanghantering (FFT). Många respondenter ger en bild av 

FFT som ett bra initiativ men utan större mandat och förtroende. Genom att göra FFTerna till 

fungerande forum för talanghantering kan rekryterande chefer som behöver nya kompetenser 

vända sig till dem för aktivt stöd och hjälp.  

 

Alla ovanstående rekommendationer grundar sig egentligen i vår sista slutsats: 

Produktionsföretaget behöver förändra sin retorik och sin syn på talanghanteringen som sker 

inom organisationen. Så länge chefer och ledare ser andra avdelningar som konkurrenter 

kommer inget av ovanstående rekommendationer att ge någon effekt. Här måste ledning och 

seniora ledare visa på en enhetlig kommunikation där fokus flyttas från enheten till helheten. 
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Här krävs en ökad transparens mellan de olika funktionerna där tvärfunktionella ledarna kan 

vara en bidragande faktor. Slutsatsen är därmed att organisationen gemensamt måste värna 

om Produktionsföretagets talanger för att skapa framtidens seniora ledare.   
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Bilaga 1 – Klausulernas kodschema med motiveringar 

Ledarskaps-

egenskaper 
Klausuler från rekryteringsannonser Motivering till kodning Annons Nr 

Driv "[You have a] high level of energy" Tydlig koppling till ambition och driv hos den sökande. 2 

 

"[You] encourage and drive team to 
development and achive world class 

properties"  

Klausulen hade, förutom en koppling till drivet, även 

inslag av social ledarskapsmotivation. Betoningen låg 

däremot, enligt vår uppfattning, dock främst på att 
ledaren skulle driva och motivera utvecklingen.  

13 

 

"[Du ska] verka för att stötta och driva 

övergripande beslut" 
Tydlig koppling till ledaren som den drivande personen.  1 

 
"[You will] drive continuous process 
improvements based on customer input" 

Kunde kopplas till kognitiv förmåga eftersom 
förbättringarna som skulle göras grundade sig i förmågan 

att analysera kundernas input. Klausulen  som helhet 

betonade dock ledarens engagemang och utveckling, 
vilket ledde till att driv kändes mer naturligt.  

14 

Yrkesrelevant 

kunskap 

"[You have a] technical University Degree 

with several years of experience" 
Klausulen visade tydligt ett förkunskapskrav.  4 

 

"[You have] documented experience within 

project management" 

Dokumenterad erfarenhet av att projektledning gav en 

tydlig bild av förkunskapskravet 
12 

 

"[You have a] deep understanding of [a 

specific areas’] business and processes" 

Djup kunskap av [det specifika området] krävdes vid 

anställningen. Detta kunde därmed anses vara ett 

förkunskapskrav som begränsade vilka som "kunde" söka 
tjänsten. 

3 

 

[You have a] college education with technical 

orientation or equivalent professional 

experience" 

Ett mindre tydligt förkunskapskrav som även 

möjliggjorde för personer med likvärdig professionell 

erfarenhet att söka.  

5 

 

"[You have] deep knowledge of the corporate 

processes, methods and tools" 

Djup kunskap kring organisationen, dess metoder samt 

verktygen som användes som förkunskapskrav.  
11 

Kognitiv 

förmåga 

"[You can] identify and develop strategies for 
technical solutions" 

Klausulen betonade "vetandet" hos kandidaten genom att 

hen kunde identifiera och utveckla strategier som löser 

tekniska problem. Även om detta per definition också 
kunde innebära ett behov av yrkesrelevant kunskap ligger 

betoningen på kandidatens kognitiva och strategiska 

förmåga. 

8 

 
"Develop ways of working and personnel" 

Att personalen nämns gav en antydan på att det var social 

ledarskap som lyftes, men enligt vår bedömning är det 

främst betoning på ledarens förmåga att utveckla både 
arbetsprocesser och personalen. Därför ansågs klausulen 

vara en referens till ledarens kognitiva förmåga. 

8 

 
"Good analytic and coordination skills" 

Klausulen visade tydligt kandidatens strategiska förmåga 
som centralt. 

13 

  
"Strukturerad och förmåga att hålla många 

bollar i luften" 

Klausulen betonade kandidatens metala förmåga i form 
av struktur och förmåga att göra olika saker samtidigt 

utan att tappa fokus.  

1 

Ledarskaps-

motivation: 

Personlig 

"[You will] manage the department activity 
and budget planning" 

Ledarens ansvar och "makt" är centralt i klausulen. Hen  

ansvarade för avdelningens arbete och budget och 

därmed även makten som ledaren fick.  

2 

 
"[You will be] reporing to the Vice President 
Global Retail Operations" 

Att rapportera till en högt uppsatt senior ledare gav 
tydligt en indikation om personlig "makt" till ledaren. 

2 
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Ledarskaps-

egenskaper 
Klausuler från rekryteringsannonser Motivering till kodning Annons Nr 

 

"[You will] lead the Lean Six Sigma network 

with the company" 

Klausulen kodades som personlig ledarskapsmotivation, 
trotts att tidigare erfarenhet  fanns inbyggt i meningen. 

Underförstått skulle en kandidat ha förkunskapen och 

förmågan att kunna leda Six Sigma arbetet. Anledningen 
till vi valde att klassificera klausulen som vi gjort är 

betoning på att leda arbetet i hela organisationen och 

makten som medföljde. 

11 

 

[You will] develop roles, responsibilities and 

the team structure in a way that gives 
flexibility to support the business needs that 

will vary over time" 

Klausulen kunde ha tolkats som en kognitiv förmåga eller 
social ledarkspasmotivation eftersom att utvecklingen av 

roller och gruppen låg i fokus. Däremot så låg 

betoningen, enligt vår tolkning, på ledarens roll och makt 
i denna utveckling. 

14 

Ledarskaps-

motivation: 

Social 

"[You will] by applying Aspired Lean 

Leadership create opportunities for employees 

to perform and develop" 

Klausulen kunde ha tolkats som ett förkunskapskrav 

eftersom ledningen sker via "Aspired Lean Leadership", 
dock så låg betoningen, enligt vår tolkning, på att skapa 

möjligheterna för medarbetare att utvecklas. 

5 

 

"[You have a] strong team skill, an ability to 

work well with others" 

Fanns en tylig koppling till den sociala 

ledarskapsmotivationen eftersom betoningen låg på att 

samarbeta och jobba tillsammans med andra.  

10 

 

"[Du ansvarar för att] utveckla, följa upp och 

säkerställa personalens kompetens mot 
behov" 

Klausulen betonade att ledarens makt skulle användas för 

att utveckla medarbetarna, därav klassificeringen som 
social ledarskapsmotivation. 

1 

 

"[You have] proven capability to create 

effective teams and networks" 

Klausulen kunde möjligtvis klassificerats som 
yrkesrelevant kunskap men betoningen låg, enligt vår 

bedömning, på att skapa effektiva lag och nätverkande.  

8 

Ärlighet & 

integritet 
"[You have] high integrity" Egenskapen "hög intregritet" utgjorde hela klausulen. 10 

 
"[You are] trustworthy" 

Klausulen kopplades tydligt till ärlighet och intregritet 
eftersom trovärdighet är ett begrepp som associerades 

med de egenskaperna.  

2 

Självförtroende 

"Ability to work and be comfortable in a 

dynamic enviroment under continuos 
development" 

Klausulen betonade det faktum att kandidaten behöver 

vara "bekväm"  
10 

Övriga 

egenskaper 
"We encourage female applicants" 

Ingen av dessa egenskaper hörde hemma i de andra 

kategorierna och hamnade således under övriga 

egenskaper. De var dock relevanta i analysen.  

9 

 
"[You have] an open mind set"   3 

 
"[You have] strong judgement"    10 

 

"[You have an] advanced communication 

skills" 
  13 

Källa: Egen 
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Bilaga 2 – Intervjuguide för rekryterande chefer 
 

 Presentation av forskarna. 

 Introduktion av uppsatsen och dess syfte. 

 Anonymitet – All information som framförs i intervjun hanteras anonymt och stor 

hänsyn till personlig integritet.  

 

Rekryteringsprocessen - hur ser den ut? 
– Hur skulle ni beskriva rekryteringsprocessen inom er enhet?  

 

Det viktiga i en rekrytering, egenskaper etc.  
– Hur resonerar ni när ni väljer potentiella kandidater? 

– Vilka egenskaper/kompetenser skulle ni beskriva som de viktigaste i rekryteringen av 

ledare/chefer? 

 

– Hur får de sökande reda på att det är just dessa egenskaper som efterfrågas?  

     

– Hur går ni tillväga för att identifiera dessa [egenskaper] vid ett rekryteringstillfälle?  

 

 

Tillsättning av chef 

– Görs det en jämförelse mellan den nya kandidaten och den föregående och hur resonerar ni 

kring detta? 

- Ser du några fördelar eller risker med denna metod? (I så fall, vilka?) 

 

– Hur mycket förväntar ni er att en person ska kunna om arbetet som skall utföras redan vid 

start av anställningen?  

 

 

Värderingen av tvärfunktionell erfarenhet 
– Hur ser ni på tvärfunktionell erfarenhet hos en potentiell chef? 

– Ser du några fördelar eller nackdelar med att anställa en chef från en annan avdelning?  

– I så fall vilka?  

 

– Hur tror ni att hinder förknippat med tvärfunktionalitet kan överkommas?  

  

– Hur tror ni att man skulle kunna öka tvärfunktionella rörelser?  

 

– Jämför ni på något plan den tidigare chefens egenskaper med de nya kandidaterna för att ta 

fram en lämplig efterträdare?  

 

– Har budskapet om att Produktionsföretaget vill öka tvärfunktionalitet inom organisationen 

nått er?   

- Hur ser ni på er roll/ansvar i det målet?  

 

 

 Avsluta intervjun & information.  



 

 - 58 - 

Bilaga 3 – Intervjuguide för tvärfunktionella ledare 
 

 Presentation av forskarna. 

 Introduktion av uppsatsen och dess syfte. 

 Anonymitet – All information som framförs i intervjun hanteras anonymt och stor 

hänsyn till personlig integritet.  
 

Kort historia 

– Kort beskrivning av den historiska karriären fram till idag.  

 

 

Viktigt i sökandet en ny tjänst 

– Hur skulle du beskriva din personliga tankeprocess när du är ute efter att söka en ny tjänst?  

– Vad skulle du säga är mer eller mindre viktigt? 

 

 

Nytta från tidigare erfarenheter 
– För en person som tidigare jobbat med                , tycker du att dina tidigare erfarenheter har 

hjälpt i din nuvarande position, om dom har det? 

 

 

Nytta från nuvarande tvärfunktionella tjänst 
– Hur skulle du beskriva erfarenheten av att söka en tjänst inom ett nytt verksamhetsområde 

(och på så vis skapa tvärfunktionell erfarenhet)? 

– Vad var det som lockade i den tvärfunktionella tjänsten? 

– Upplevde du några problem du känner bör lösas?  

 

– Är det något som du uppmuntrar att andra borde söka? 

– JA - Vilka i sådana fall? - alltså behöver man vara någon speciell typ av 

person? 

– Nej – Varför inte? 

 

Uppmuntring av tvärfunktionallitet 
– Hur skulle du säga att tvärfunktionell erfarenhet värderas inom Produktionsföretaget? 

 

 

Framtiden - fler tvärfunktionella förflyttningar 
– Produktionsföretaget har ett uttalat mål att öka tvärfunktionalliteten i bolaget.  

- Finns det enligt dig några tvärfunktionella rörelser som du ser som mer relevanta och 

möjliga än andra?  

- Finns det några du ser som mindre möjliga?   

 

– Vad skulle kunna få dig att söka fler tvärfunktionella tjänster i framtiden? 

 

 

 Avsluta intervjun & information. 
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Bilaga 4 – Typfall – Annons 14 
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