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Många ingenjörer vill vara chef. Av Sveriges Ingenjörers medlemmar har cirka  
20 000, alltså ungefär var femte medlem, en chefsposition.
 
Hur du mår som chef och vilka möjligheter du har att utöva gott ledarskap har stor inverkan 
på personalen och det jobb du gör. Därför är ingenjörschefens ledarskap, arbetsmiljö och 
karriär särskilt viktiga områden för oss på Sveriges Ingenjörer. Och för att ta tempen på 
hur ingenjörscheferna faktiskt mår och trivs i sin roll har vi tagit fram den här chefsbaro- 
metern, med fokus på dessa områden.
 
De flesta av er ingenjörschefer trivs även om det är tufft ibland. Men ju mer man kan styra 
och kontrollera sin arbetssituation desto nöjdare är man som chef.

Många av er leder andra akademiker. Därför måste du ofta vara mer påläst och på tårna. 
Tufft, men också utvecklande.
 
För mycket administration och ineffektiva möten skapar stress och tar tid som ni hellre skulle 
lägga på att leda och utveckla verksamheten. Många tycker också att ni har kapacitet att 
ge mer i er chefsroll.
 
De flesta säger sig ha tillräckligt mandat för att lösa sina uppgifter. Och det är glädjande, 
för ansvar och befogenheter måste gå hand i hand för att chefen skall trivas.
 
Och ingenjörschefen vill framåt och uppåt. Här vill ni ha goda förebilder och stöd som 
coachning, mentorskap och nätverk är särskilt viktiga för att kunna ta nästa kliv i karriären.
 
Vi på Sveriges Ingenjörer genomför regelbundet olika undersökningar för att kunna ut-
veckla och ge er medlemmar den service ni bäst behöver. 

Hälsningar

Sveriges Ingenjörer

Du trivs som chef, 
men det är tufft ibland 

Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer   3



Sveriges Ingenjörers
chefsmedlemmar

19% av Sveriges Ingenjörers 
medlemmar är chefer. 

Av dessa är 23% kvinnor.

Den stora majoriteten, 84 procentarbetar i privat 
sektor. Övriga 16 procent fördelar sig med 8 procent 
vardera inom statlig och kommunal sektor.

84%
Privat Sektor

Var tredje chef är under 40 år. 38 procent 
av cheferna är mellan 40 och 49 år och 30 
procent är 50 år eller äldre.

Av cheferna har nästan hälften, 49 procent  
en befattning som enhetschef. 19 procent är 
mellanchefer och 18 procent högre chef eller 
VD. 14 procent har annan typ av chefstjänst.

32% 38%
30%

43 procent av cheferna har personal-, 
budget- och verksamhetsansvar. 
Av de chefer som har budgetansvar har 17 procent mindre än fem miljoner i budgetansvar.  
Var fjärde chef med budgetansvar har en budget på mellan 5 miljoner och 14,9 miljoner.  
2 procent har en budget på en miljard eller mer.

 > 40 40 - 49 50 <

13 procent har chefsansvar för 1-3 medarbetare och  
5 procent har fler än 50 medarbetare under sig.

Fyra av tio chefer har direkt chefsfunktion 
för 4-10 medarbetare. 
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8%
Statlig Sektor

8%
Kommunal Sektor

49%
Enhetschefer

19%
Mellanchefer

18%
Högre chef eller VD

14%
Annan typ av chefstjänst



Sveriges Ingenjörers
chefsmedlemmar
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Cheferna och arbetsmiljön

De flesta cheferna trivs
Faktiskt är 3 av 4 nöjda med sin arbetssituation, och de som varit chefer länge (11-15 år) är i 
högre grad (82%) nöjda med sin arbetssituation. Att kunna styra sin situation och ha tillräckliga 
befogenheter och mandat är viktigt.

Nästan alla chefer (94%) som kan styra sin arbetssituation är nöjda, och av de som inte kan 
styra är också fler missnöjda (33%). Detsamma gäller för befogenheter; en stor andel chefer 
(85%) som upplever sig ha tillräckligt med mandat för de uppgifter de ansvarar för är nöjda, 
medan de som inte har tillräckliga mandat oftare är missnöjda (18%).

Fråga: ”Om du tänker på din roll som chef, hur nöjd eller missnöjd är du generellt sett med din 
nuvarande arbetssituation?”

19%

55%

16%

9%

1%

Mycket nöjd  Ganska nöjd Varken nöjd 
eller missnöjd

Ganska 
missnöjd

Mycket missnöjd
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Det finns orosmoln
En för stor arbetsbörda och oklara krav och förväntningar är de faktorer som skapar mest 
stress och är mycket tidskrävande.

Fråga: ”Vilka av följande faktorer upplever du är mest tidskrävande för dig i din roll som chef?”

Fråga: ”Vilka av följande faktorer upplever du skapar mest stress/oro i din roll som chef?”
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Skapar stress/oro Mest tidskrävande

Det finns tid att vara både chef och människa
6 av 10 tycker det går bra att balansera chefsjobbet med privatlivet, men det är tydliga skillnader 
om man är nöjd eller missnöjd med sin arbetssituation. Bland de som är nöjda tycker 2 av 3 
att det går bra att balansera privatliv och arbetsliv (66%) jämfört med var tredje (33%) bland de 
missnöjda. Och varannan (50%) av de missnöjda tycker att det går dåligt att balansera chefs-
jobbet med privatlivet.

Fråga: ”Hur tycker du generellt sett det går att balansera privatliv och arbetsliv i din roll som chef?”

Mycket bra

Ganska bra

Varken bra eller dåligt

Ganska dåligt

Mycket dåligt

12%

47%

21%

3%

17%

34%

42%

32%

22%
18%

4%

15%

9%

14%

2%

13%

5%

13%12% 12%12% 11%

5%

10%

17%

9%

41%

7%

1%

6%
9%

3%
6%
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Visst mår chefen bra
Närmare 7 av 10 mår bra, och detta hänger ihop med arbetssituationen. Gruppen som är nöjda med 
sin arbetssituation mår helt enkelt bättre (80%), och de missnöjda mår sämre. Hur bra man mår 
hänger också samman med hur väl man lyckas balansera arbetslivet och privatlivet.

Fråga: ”Om du tänker på din nuvarande livssituation, med tanke på såväl arbetsliv som privatliv, 
hur skulle du uppskatta ditt generella välmående?”

22%
Varken bra eller dåligt

9%
Ganska dåligt

1%
Mycket dåligt 16%

Mycket bra

52%
Ganska bra



Men chefen kunde må bättre
Man mår bättre med minskad administration, fler resurser och bra stöd från närmaste chef. 
Men här finns några tydliga demografiska skillnader; Kvinnor och/eller chefer upp till 39 år  
efterfrågar ledarskapsutbildning (22% i båda grupperna), medan de lite äldre cheferna (40-49 
år) skulle vilja ha mer resurser/personal (47%).

Önskemålen ändras också med erfarenheten. Färska chefer (upp till 5 år som chef) vill i högre 
grad ha ledarskapsutbildning (24%) och de lite mer erfarna (6-10 år) vill ha mindre administration. 
De mest seniora cheferna (16 år eller mer) efterfrågar i lägre grad utbildning (5%).

Och de missnöjda efterfrågar fler saker än de nöjda; mer stöd från chef (59%), mer inflytande 
(43%), färre ansvarsområden (30%) och/eller mer resurser (31%).

Fråga: ”Finns det något i din nuvarande arbetssituation, och i din roll som chef, som skulle  
kunna förbättras för att öka ditt generella välmående? Vilken/vilka av nedanstående faktorer 
skulle öka ditt välmående mest?”
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Mindre administration

Fler resurser/personal

Mer stöd från min närmaste

Mer inflytande/befogenheter 
på arbetsplatsen

Mindre stress

Mer medel/budget

42%

37%
41%

29%
27%

20%
15%

14%
7%

11%
3%

2%

Mer ledarskapsutbildning

Färre ansvarsområden

Bättre förutsättningar 
att hantera konflikter

Annan faktor/orsak

Nej, ingen av ovanstående faktorer  
skulle öka mitt generella välmående

Vet ej



Om chefen får bestämma
6 av 10 upplever att de har tillräckligt med mandat och befogenheter för chefsjobbet. 

Fråga: ”Upplever du att ditt mandat/befogenheter är tillräckligt för de frågor/uppgifter du  
i din roll som chef har ansvar för?”

Cheferna och ledarskap

60%
Ja, jag har tillräckligt  
med befogenheter/mandat

37%
Nej, jag har inte tillräckligt med 

befogenheter/mandat

3%
Vet ej

Det är chefen som styr
Drygt åtta av tio kan helt eller delvis styra och kontrollera sin dagliga arbetssituation. Särskilt de 
som kan balansera arbetsliv och privatliv (94%). Också de som har tillräckligt med mandat och 
befogenheter kan styra sin arbetssituation (90%).

Fråga: ”I vilken grad känner du att du i din roll som chef kan styra och kontrollera din dagliga  
arbetssituation? Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på dig? Jag kan styra och kontrollera 
min dagliga arbetssituation…”

Helt och hållet I viss mån Ganska dåligt Mycket dåligt

3%

63%

11%

23%
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42%
41%



Vad vill chefen lägga mer tid på?
Merparten av cheferna vill lägga mer tid på själva ledarskapet och att utveckla verksamheten. Det 
handlar om att ha mer tid för till exempel coachning av medarbetare och strategi/affärsutveckling.

Fråga: Vilken/vilka av följande typer av arbetsområden skulle du vilja ha mer tid för i framtiden,  
i din roll som chef?

Chefen är på tårna 
De flesta cheferna leder andra akademiker, och de flesta säger att detta ställer högre krav på 
dem i deras chefsroll. 

Fråga: Vad har dina medarbetare, som formellt är underställda dig, för utbildningsbakgrund?
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Coacha medarbetare

Strategiplanering/Affärsplanering

Uppföljning av den 
egna verksamheten

Entreprenörskap/idéutveckling

Teambuilding

Kundkontakter

Personalfrågor

Projektledning/-styrning

Försäljning

Externa möten

Rapportering till ledning/koncern- 
ledning/styrelse/moderbolag

Rekrytering 

Interna möten

1:a val

2:a val

3:e val

28% 24% 14%

2%

23% 17% 13%

12% 16% 18%

12% 9% 9%

6% 9% 13%

7% 7% 7%

3% 6% 4%

4% 4% 8%

2% 3%

De flesta är akademiskt utbildade 56%

Har lika mycket  
akademiskt utbildade som  

ej akademiskt utbildade

De flesta är ej akademiskt utbildade

21%

23%



Hälften av de som mestadels leder högutbildade upplever 
att det ställer högre krav på dem som chef
Citat från Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Förväntar sig mer genomtänkta och underbyggda 
uppdragsbeställningar. Kräver mer argument varför. 
Ifrågasätter fler saker. Samtidigt är det väldigt  
stimulerande och roligt! 

 ”

 ”

Fråga: ”Du nämnde tidigare att relativt många av dina (underställda) medarbetare är  
akademiskt utbildade. Vilka krav tror du ställs på dig i din roll som chef, när det gäller  
att leda andra högutbildade jämfört med att leda andra typer av medarbetare?”

…högre krav  
på mig i min  
roll som chef

…samma krav på 
mig i min roll som 

chef

…lägre krav på 
mig i min roll 

som chef

Vet ej

50%

39%

8%

4%
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Det ställer generellt sett större krav på mig som chef, 
vilket är bra, vad gäller att skapa möjligheter för dem 
att utvecklas.

 ”
 ” (En ingenjörschef)

(En ingenjörschef)

Förståelsen av vad medarbetaren gör kräver mer av mig ju 
mer avancerade arbetsuppgifter medarbetaren har.

 ”
 ” (En ingenjörschef)



Bortåt hälften av cheferna skulle behöva mer stöd i chefsrollen
Det är de som är nöjda med sin arbetssituation och/eller kan balansera arbetsliv och privatliv 
som (47% respektive 48%) tycker att de har ett bra stöd. Och av de som idag skulle tackat ja 
till rollen som chef tycker en högre andel (45%) att de har ett bra stöd.

Fråga: ”Hur ser stödet ut till dig när det gäller att få hjälp med att hantera utmaningar för  
dig i din roll som chef? Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på dig?”
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Jag har ett bra stöd som är  
tillräckligt för den chefroll jag har

Jag har inget stöd och skulle  
behöva det för  den chefsroll jag har

Jag har inget behov av  
stöd i den chefsroll jag har

40%

Vet ej

48%

9%

3%

1%

Jag har ett visst stöd men skulle  
behöva mer för den chefsroll jag har

De behöver mer stimulans och har högre  
förväntningar på utveckling

 ”
 ”(En ingenjörschef)

Motivering av personal som arbetar med kvalificerat  
utvecklingsarbete kräver flexibilitet för individuella 
förutsättningar och ett situationsanpassat ledarskap 

 ”
 ”(En ingenjörschef)



Även chefen behöver stöd ibland
Nätverk, mentorskap och coachning är bra stöd i chefsrollen samt mer stöd från närmaste 
chef. Det är den här typen av stöd cheferna vill ha, men vilket av dessa man helst vill ha beror 
på kön, erfarenhet och hur nöjd man är med sin arbetssituation.

Kvinnorna vill ha chefsnätverk (43%) och ledarskapsutbildning (25%) i högre grad än männen. 
Färskare chefer (1-5 år) vill ha coachning (38%), mentorskap (37%) och/eller ledarskapsutbild-
ning (26%). Och de som är mer missnöjda med sin arbetssituation vill ha bättre stöd från sin 
närmaste chef (56%).

 De som idag inte hade tackat ja till rollen som chef vill ha stöd från närmaste chef (51%) och/
eller stöd från ledningsgrupp/styrelse (33%).

Fråga: ”Finns det någon form av stöd som skulle göra att du (ännu) bättre skulle kunna hantera 
de utmaningar du ställs inför i din roll som chef? Vilken/vilka av nedanstående typer av stöd 
skulle du ha störst nytta av?”
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Jag skulle vilja ha ett nätverk av andra chefer  
omkring mig för erfarenhetsutbyte/bolla idéer

Jag skulle vilja ha en mentor som har  
erfarenhet av samma bransch/roll

Jag skulle behöva en ledarskaps-/chefscoach  
som jag kan bolla olika frågor

Jag skulle behöva mer ledarskapsutbildning

33%

Jag skulle vilja ha mer stöd från  
ledningsgruppen och/eller styrelsen

Jag skulle behöva annan typ av stöd

Vet ej

Jag skulle vilja ha mer stöd från min närmaste chef 

30%
30%

21%
19%

11%

31%

11%

48%

Jag förväntas förstå de tekniska problemen som medarbetarna 
ställs inför. Akademiskt utbildade tror jag även har större krav 
generellt på sin chef vad gäller utvecklingssamtal, att man kan 
motivera sina beslut, osv.

 ”

 ” (En ingenjörschef)



Vem kan chefen vända sig till? 
När chefen behöver ett bollplank vänder han sig till andra chefer på jobbet. Det här gäller särskilt 
för nyblivna chefer (72%) medan lite mer erfarna chefer (11-15 år) oftare läser ledarskapslitteratur 
(22%). De mest erfarna cheferna vänder sig till sitt eget nätverk (39%) och/eller kolleger (35%). 
Kvinnliga chefer vänder sig oftare till familjen (57%) när de behöver input eller diskutera.

De som är nöjda och mår bra vänder sig oftare till sin närmaste chef.

Fråga: ”Var, eller till vem, vänder du dig idag när du behöver input och/eller diskutera utmaningar i 
din roll som chef?”

66%

62%

11%
10%

Andra chefer på arbetsplatsen

Min närmaste chef

Min livskamrat/familj

Chefter som jag har  
i mitt nätverk utanför

Andra medarbetare på arbetsplatsen

Släkt och/eller vänner

Jag läser ledarskapslitteratur

En mentor/chefscoach

Jag går på seminarier  
och ledarskapsutbildningar

Jag söker ledarskapsinformation på på 
nätet/besöker webbplatser för ledare

Vänder mig till annan

Har/använder inget bollpank idag

Vet ej

48%
27%

25%

17%
14%

7%
2%

1%
1%
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Chefen har mer att ge 
En av tre tycker att deras fulla kapacitet används.  

Det är vanligare bland de mest erfarna (16 år eller längre) cheferna att deras kapacitet  
inte nyttjas fullt ut (23%). De som är nöjda, kan styra sin arbetssituation och har tillräckliga  
befogenheter använder sin fulla kapacitet i större utsträckning.

Fråga: ”I vilken grad upplever du att ditt företag/organisation använder/nyttjar din fulla kapacitet? 
Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på dig?”

13%
Använder/nyttjar 
inte alls min fulla 

kapacitet

1%
Vet ej

33%
Använder/nyttjar i 
hög grad min fulla 
kapacitet

54%
Använder/nyttjar i 
någon grad min fulla 
kapacitet

66%

62%
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Chefen valde rätt 
Åtta av tio hade tackat ja till rollen som chef om de på förhand hade vetat vad rollen innebär. 
De allra flesta (90%) som varit chefer 11-15 år skulle fatta samma beslut att bli chef, och det-
samma gäller för de chefer som är nöjda med sin arbetssituation (91%). De som har balans 
mellan chefsjobbet och privatlivet skulle också göra om samma resa (87%), men av de som 
inte har balans skulle endast en fjärdedel (24%) tackat ja till rollen som chef. 

Fråga: ”Hade du tackat ja till din tjänst/roll som chef, om du då (på förhand) hade vetat det  
du idag vet om vad rollen som chef innebär?”

Cheferna och karriären

10% 
 Vet ej

10%
Nej

80%
Ja
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Chefen siktar högt 
Åtta av tio chefer vill uppåt. Både män och kvinnor vill ta nästa kliv i karriären. Ofta för att få 
jobba med mera strategiska frågor och utvecklas i sitt ledarskap. De som inte vill avancera är 
nöjda med sin position och lockas inte av större utmaningar och mera ansvar. De vill heller inte 
klättra i karriären på bekostnad av privatlivet.  

Fråga: Har du ambitionen att nå en högre chefsposition än den du har idag?

Fråga: ”Varför vill du avancera till en högre chefsnivå?”

Status

23%Högre lön och bättre förmåner

Lockas av utmaningen att få jobba 
med än mer strategiska frågor än 

vad jag gör idag

Skulle ge mig en möjlighet att utvecklas i 
mitt ledarskap på en högre nivå

6%

40%

2%

3%

13%

38%

3%

Män Kvinnor

41%
30%

Annat
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Ja, jag vill få en högre chefposition 
så fort som möjligt 

34%Ja, jag vill få en högre  
chefposition inom några år

Ja, jag vill få en högra chefpostion 
någon gång i mitt liv

Nej, jag vill inte nå en högre chefposition

18%

39%

16%

11%

32%

32%

18%

Män Kvinnor



Fråga: ”Varför vill du inte avancera till en högre chefsnivå?”

Källa: Ingenjörsbarometern 2013
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Har inga bra chefs-
förebilder på den 

nivån

Är inte beredd att 
försaka familj/ 

vänner/fritid i den 
omfattning som ett 

sådant uppdrag 
skulle kräva

Känner inte att jag 
har rätt kompetens  

för ett sådant  
uppdrag

Jag trivs i den chefs-
position jag har idag 
och lockas inte av 
det ansvar och den 
utmaning ytterligare 
kliv upp i chefskapet

8%

Annat

3%

35%
37%

10%
8%

33%

43%

14%

9%

Män Kvinnor



Den här Chefsbarometern bygger på ett urval av frågor från en undersökning som genomförts 
med hjälp av webbintervjuer. Målgruppen var chefer med personalansvar (underställda med- 
arbetare), vilket även kontrollerats i undersökningen. Urvalet bestod av medlemmar i Sveriges 
Ingenjörer i chefsposition. Totalt genomfördes 550 intervjuer i målgruppen under perioden  
12-30 september 2013. Svarsfrekvensen var 23 procent. Undersökningen har genomförts i 
samarbete med Novus.
 
Förutom nämnda undersökning har uppgifter ur Sveriges Ingenjörers löneenkät 2012 använts  
för demografiska uppgifter och undersökningsfrågorna som handlar om ambitionen att nå  
eller inte nå en högre chefsposition, har hämtats ur 2013 års Ingenjörsbarometer, en karriär  
undersökning baserad på svar från 12 000 yrkesverksamma ingenjörer och studenter. På  
www.ingenjorskarriar.se kan du läsa mer om undersökningen.

Om undersökningen
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COACHNING FÖR
DIG SOM ÄR CHEF

CHEFSLÖNER
FÖR INGENJÖRER

FÖRHANDLING & RÄTTSHJÄLP 
FÖR CHEFER

VD-AVTAL UTAN
FALLGROPAR

SNABB RÅDGIVNING

CHEFS- OCH 
LEDARSKAPSSEMINARIER

INKOMSTFÖRSÄKRING
MED CHEFSHÖJD  

TILLGÅNG TILL
CHEFSNÄTVERK

CHEFSSERVICE 
FÖR INGENJÖRER
Det krävs en ingenjör för att förstå vad en ingenjörschef behöver 

Vi på Sveriges Ingenjörer jobbar varje dag för att du som medlem och chef ska fortsätta att  
trivas och utvecklas i din chefsroll. Och det gör vi bäst genom att se till att vi har den chefs- 
service du behöver.

Du har tillgång till chefsnätverk och vår lönestatistik hjälper dig att få rätt chefslön. Självklart med en 
matchande inkomstförsäkring. Utvecklande seminarier och coachning ger dig bra stöd i din roll. Är 
du VD får du hjälp med VD-avtal utan fallgropar. Och behöver du snabb rådgivning, bara ring! 


