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Syftet med studien är att utforska internrekryterade förstagångs-
ledares uppfattningar om vilka kompetenser som krävs för att 
hantera ledarrollen, samt hur organisationer kan stötta intern-
rekryterade förstagångsledare i att utveckla dessa kompetenser. 
Studien är avgränsad till de internrekryterade förstagångsledare, 
som gått från medarbetare till ledare inom samma organisation. 
Designen av undersökningen är en kvalitativ intervjustudie och det 
empiriska materialet bygger på intervjuer med sex stycken ledare, 
som blev internrekryterade som förstagångsledare. Resultat, analys 
och diskussion följer den teoretiska utgångspunkten utifrån 
Lundmarks (1998) kompetensblomma som är indelad i fem stycken 
underkompetenser som innefattar yrkesteknisk, strategisk, social, 
personlig och funktionell kompetens (Lundmark, 1998). 
Resultatet visar att de kompetenser som förstagångsledare anser 
vara viktigast för att hantera ledarrollen är den sociala, personliga 
och funktionella kompetensen. Intervjupersonerna uppfattar att 
organisationen via formell utbildning, feedback från medarbetare 
och ledare, samt introduktion kan stötta internrekryterade första-
gångsledare att utveckla dessa kompetenser.   
   

  



 

 

ABSTRACT 
Keywords: Transitions in working life, skills, first-time leaders, learning 

The purpose of the study is to explore internal recruited first-time 
leaders perceptions of what competencies are required to manage 
the leadership role, and how organizations can support internally 
recruited first-time leaders in developing these competencies. The 
study is limited to the internally recruited first-time leaders, who 
have gone from employees to leaders within the same organization. 
The design of the survey is a qualitative interview study and the 
empirical material is based on interviews with six leaders, who were 
internally recruited as first-time leaders. Results, analysis and 
discussions follow the theoretical starting point based on 
Lundmark's (1998) “competence flower”, which is divided into five 
sub-competencies that include professional, strategic, social, 
personal and functional competence (Lundmark, 1998). 
The result shows that the competencies that first-time leaders 
consider to be most important for managing the leadership role are 
the social, personal and functional competence. The interviewees 
perceive that the organization through formal education, feedback 
from employees and leaders, and introduction can support internally 
recruited first-time leaders to develop these competencies. 
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INTRODUKTION  
Övergångar i arbetslivet har blivit allt vanligare och mer komplext sedan 2000-talet, som 
beror på ökad globalisering samt på utveckling av informationsteknik. Detta har påverkat 
individer i och med att de ständigt behöver ta in information och kompetensutvecklas. 
Det kräver att individer behöver bli mer flexibla, utvecklas och behöver tänka mer på sin 
anställningsbarhet. Detta har förändrat det sociala kontraktet mellan arbetsgivare och 
arbetstagare, då övergångar i arbetslivet har blivit mindre förutsägbara. Det krävs även 
att individer själva utvecklar kompetenser och färdigheter för sådana förändringar 
(Savickas et al., 2009). De som går från medarbetare till ledare i samma organisation, kan 
behöva utveckla nya kompetenser för att hantera ledarrollen. Det ställs höga krav och 
förväntningar på ledarrollen både från medarbetare och chefer, främst från dem 
förstagångsledare som har internrekryterats. Detta eftersom de har en tidigare relation till 
chefer och medarbetare inom organisationen, då de ställer högre krav på en intern-
rekryterad förstagångsledare, än på en externrekryterad förstagångsledare (Haaland & 
Dale, 2005; Milligan, Margaryan & Littlejohn, 2013). Förstagångsledare förväntas kunna 
leda medarbetare genom att motivera, hantera konflikter och fördela arbetsuppgifter, 
samtidigt som hen ska strukturera och arbeta efter långsiktiga och kortsiktiga mål. För en 
arbetsgivare är det viktigt att en förstagångsledare blir effektiv och etablerar sig i 
verksamheten och i sin nya roll så fort som möjligt. Processen att bli ledare kan upplevas 
påfrestande, speciellt för den som blir förstagångsledare och hen kan därmed behöva stöd 
i denna process för att utveckla nya kompetenser (Haaland & Dale, 2005).  
I denna studie har internrekryterade förstagångsledare intervjuats som genomgått en 
övergång i arbetslivet, från medarbetare till ledare inom samma organisation. Studien 
undersöker internrekryterade förstagångsledares uppfattningar om vilka kompetenser 
som krävs för att hantera ledarrollen, samt hur organisationer kan stötta internrekryterade 
förstagångsledare i att utveckla dessa kompetenser. Ambitionen är att ge en ökad 
förståelse för viktiga kompetenser i ledarrollen, samt hur organisationen kan stötta 
internrekryterade förstagångsledare i denna process för en lyckad övergång. Detta ämne 
är intressant att studera ur ett pedagogiskt perspektiv, för att få en bild av hur 
organisationer kan främja lärande och utvecklingsprocesser hos internrekryterade 
förstagångsledare. 

Bakgrund  
I följande avsnitt definieras och förtydligas de begrepp som används i denna studie, såsom 
förstagångsledare, medarbetare, internrekryterad och kompetens. Här redogörs även den 
bakgrund som finns angående ledarkompetenser och förstagångsledare som är relevant 
för denna studies syfte.  

Definitioner  
 Förstagångsledare och medarbetare 
Begreppet ledare syftar i denna studie till en person som utövar ledarskap inom en 
organisation. För att förtydliga vad begreppet ledare innebär, behöver en förståelse skapas 
angående skillnaden mellan begreppen chef och ledare (Sveningsson & Alvesson, 2010). 
Befattningen chef associeras ofta till en formell position inom en organisation. En chefs 
arbetsuppgifter är inriktade på administration och kontroll, då chefen förmedlar kunskap 
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genom att svara på frågor ”hur?” och ”var?”. Titeln ledare innebär inte att hen måste ha 
en formell chefsposition i en organisation. Ledaren utövar ledarskap, vilket innebär att 
hen bör vara nytänkande, innovativ och att hen ska ha förmågan att utveckla och inspirera 
människor, eftersom ledaren svarar på frågor som ”vad?” och ”varför?”. Det är en skillnad 
mellan dessa begrepp samtidigt som de även hör ihop eftersom en chefs arbetsuppgifter 
ofta omfattas av ledarskap (Sveningsson & Alvesson, 2010). Därför kommer denna studie 
fokusera på ledare som innehar chefspositioner eller ledare som utövar ledarskap inom 
andra roller i organisationer, som exempelvis samordnare. Begreppet förstagångsledare 
syftar i denna studie till en person som blivit ledare för första gången. I denna studie syftar 
begreppet medarbetare till ledarens underordnade, som inte har någon chef- eller 
ledarposition. 

 Internrekryterad 
Begreppet internrekryterad syftar i denna studie till en individ som har rekryterats från en 
tjänst till en ny tjänst inom samma organisation, som exempelvis en individ som har gått 
från medarbetare till ledare inom samma organisation, internrekryterad förstagångs-
ledare.  
 Kompetens och kompetensutveckling 

Kompetens definieras enligt Ellström (1992, s. 21) som: 
En individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 
situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt 
(enligt egna eller andra kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att 
identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- 
och värderingsutrymme som arbetet erbjuder.  

Kompetensutveckling avser därmed åtgärder för att öka individens potentiella handlings-
förmåga i relation till en specifik uppgift, situation eller kontext (Nilsson, Wallo, 
Rönnqvist & Davidson, 2011).  

Ledares kompetenser 
Det finns många studier angående ledares betydelse för organisationer, om medarbetares 
välmående och kompetensutveckling. Det är däremot betydligt svårare att finna forskning 
om ledares mående samt stöd för deras välmående och kompetensutveckling. Det finns 
höga krav på ledaren, då hen förväntas vara organisationens “hjälte” och medarbetarnas 
förebild (Morden, 1997). Det är även påfrestande att vara ledare eftersom det är ofta 
ledaren som beskylls om något går fel (Hino & Aoki, 2013). De krav och förväntningar 
som ledare upplever återfinns bland annat i ledarens uppgift, som är att bidra till med-
arbetares lärande och dess prestationer genom att leda dem. Ledare ska även samordna 
olika avdelningar och funktioner inom organisationer. Ledarskap används även som 
marknadsföring för organisationer (Nilsson, et al., 2011). Det kan vara påfrestande att 
vara ledare då det kan finnas motstridiga krav och förväntningar från chefer och 
medarbetare. Den stress och påfrestning rollen kan innebära bidrar till att personer kan 
sluta arbeta som ledare, vilket ofta inträffar inom en kort period från att de blivit 
förstagångsledare (Benjamin & O´Reilly, 2011). 
Det finns flera olika typer av kompetenser som ledare behöver i sin yrkesroll. Vilka 
kompetenser som ledarna behöver är olika personliga egenskaper och färdigheter, som 
till exempel att upprätthålla och anpassa sitt ledarskap efter olika förutsättningar. Ledare 
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ska även ha en förmåga att identifiera och utveckla potential hos enskilda medarbetare 
och grupper. Andra ledarskapskompetenser är att vara detaljinriktad, ha förmåga att 
motivera och inspirera andra samt ha förmåga att arbeta utifrån kortsiktiga och långsiktiga 
mål (Morden, 1997). Northouse (2016) har sammanfattat liknande ledarkompetenser. Tre 
kompetenser han nämner är problemlösning, social bedömningsförmåga och kunskap. 
Dessa samverkar med varandra eftersom den sociala bedömningsförmågan exempelvis 
utgör förståelse för olika sociala processer, som därmed underlättar problemlösning. Den 
kunskap ledaren besitter är även en stor faktor för att kunna lösa problem. Kunskap syftar 
till den förmågan hos ledaren att kunna bryta ner information från olika komplexa system, 
med andra ord kunna finna möjliga strategier för problem som uppstår (Northouse, 2016). 
Den sociala kompetensen har även betydelse för ledarens roll eftersom framgångar i 
organisationen inte är individuella, de utförs i grupp. Framgångarna kommer från sam-
arbete och samordning mellan flera enheter. Därmed kan det innehåll och de processer 
som uppstår i relationerna inom organisationen vara viktiga för att uppnå framgångar som 
ledare bör kunna hantera (Benjamin & O´Reilly, 2011). 

Förstagångsledare 
Övergången från medarbetare till ledare är en karriärutveckling som ofta kräver nya 
kompetenser, kunskaper och färdigheter för ledarrollen. Särskilt när en person går från 
att vara medarbetare till ledare inom den egna organisationen, internrekryterad 
förstagångsledare (Haaland & Dale, 2005; Benjamin & O´Reilly, 2011; Hill, 2004) 
Haaland och Dale (2005) menar att många förstagångsledare blir internrekryterade på 
grund av tillfälligheter snarare än att förstagångsledaren gjort ett medvetet val av att bli 
ledare. En tillfällighet kan vara att den tidigare ledaren blivit sjukskriven och med-
arbetaren får därmed ett erbjudande om att bli ledare. En annan tillfällighet kan innebära 
att medarbetaren kan ha tröttnat på sin rådande yrkesroll och accepterar ett jobb-
erbjudande om att bli ledare. Haaland och Dale (2005) påstår att detta inte är det optimala 
syftet för att inta en ledarposition för första gången, eftersom hen inte har reflekterat vad 
det innebär att vara ledare. Förstagångsledare kan därmed få en chock när de intar 
ledarpositionen på grund av höga krav och att de upplever att de inte har tillräckliga 
ledarkompetenser. Detta kan orsaka stress och sömnlöshet som i värsta fall kan resultera 
i utbrändhet (Haaland & Dale, 2005).  
Den sociala kompetensen anses vara nödvändig för att vara ledare, eftersom ledare 
behöver ha förmågan att fatta svåra beslut och att leda andra. De som blir internrekryterad 
förstagångsledare kan uppleva detta som problematiskt, eftersom det kan innebära att de 
gått från att vara medarbetare, som en medlem i gruppen, till att vara den som leder 
gruppen (Haaland & Dale, 2005; Benjamin & O´Reilly, 2011; Hill, 2004). Haaland och 
Dale (2005) belyser att internrekryterade förstagångsledares relationer till medarbetare 
kan vara problematisk, eftersom de vill behålla den relation de tidigare haft till 
medarbetarna innan de blev ledare. Förstagångsledare kan därmed försöka vara vän med 
sina medarbetare i samband med övergången, samtidigt som förstagångsledare får en 
närmare relation till sina chefer. Det kan bli problematiskt för internrekryterade 
förstagångsledare att utveckla nya ledarkompetenser i samband med att relationer 
förändras till medarbetare och chefer (Niessen, Binnewies & Ranks, 2010). Det kan 
uppstå problematik gällande att ta svåra beslut och att leda gruppen eftersom ledare kan 
behöva gå emot gruppen för att följa organisationens och chefers beslut och restriktioner 
(Haaland & Dale, 2005). Den auktoritet som befattningen innebär kan bidra till att det lätt 
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blir ett glapp mellan den tidigare arbetsgruppen hen varit medlem i och den roll som 
ledare intar (Andersson, 2010). Ledarpositionen kan bidra till att förstagångsledare 
upplever ensamhet, som kan bero på att det finns begränsningar i vad ledaren kan prata 
med sina medarbetare om. Det kan även vara problematiskt att prata med andra ledare på 
grund av interna politiska spel (Haaland & Dale, 2005). 
Personlig kompetens innehåller bland annat personliga egenskaper, samt individens 
förmåga att motivera sig själv. Det kan vara utmanande för förstagångsledare att utveckla 
personlig kompetens, eftersom det kan förekomma helt nya arbetsuppgifter som de inte 
varit beredda på. Som förstagångsledare kan hen ha svårt för att motivera sig själv utifrån 
sina egna prestationer, eftersom ledare behöver finna motivation utifrån sina med-
arbetares prestationer. Detta kan upplevas problematiskt för de som blir förstagångs-
ledare, speciellt om hen upplever att medarbetarna inte har samma ambition som hen själv 
har (Haaland & Dale, 2005; Benjamin & O´Reilly, 2011). En utmaning som många ledare 
upplever som påfrestande är konflikthantering, speciellt för de som blir förstagångsledare. 
Det är en väsentlig del i arbetet eftersom ledare ofta ska lösa konflikter i sitt arbete. 
Medarbetare värderar även en ledare utifrån vilken konflikt ledaren tar tag i, när ledaren 
tar tag i konflikten och hur ledaren tar tag i konflikten (Haaland & Dale, 2005). 
Det kan ta lång tid för förstagångsledare att tillvarata dessa ledarkompetenser och det kan 
krävas stöd från organisationen samt ett personligt ansvar för en lyckad övergång från 
medarbetare till ledare (Haaland & Dale, 2005). Kuznia, Kerno och Gilley (2010) menar 
att individer kan engagera sig i en rad olika aktiviteter, såsom formell utbildning, för att 
utveckla det lärande och de kompetenser som de behöver för att klara av att vara ledare. 
Aktiviteter kan innefatta ny, fortlöpande kunskap och viktiga kompetenser för ledarrollen. 
De kompetenser som behöver utvecklas kan även variera från organisation till organisa-
tion (Kuznia et al., 2010). 
Fördelen med att bli internrekryterad förstagångsledare är att ledaren känner människor 
inom organisationen. Ledaren har redan socialiserats in i organisationskulturen och har 
även kännedom om organisationens strategier och utmaningar. Däremot kan den intern-
rekryterade förstagångsledarens tidigare kännedom om organisationen hamna i nya 
sammanhang, då hen har intagit en ny roll med nya perspektiv. Detta kan bidra till att det 
förekommer stora utmaningar för internrekryterade förstagångsledare (Haaland & Dale, 
2005). Det stöd organisationer kan erbjuda förstagångsledare är bland annat formella 
utbildningar, coaching och individuella ledarskapsprogram (Andersson, 2010; Haaland 
& Dale, 2005; Goldman, Wesner & Karnchanomai, 2013). De formella utbildningar 
förstagångsledare deltar i kan bidra till grundläggande kunskaper om organisationens 
struktur, kultur och arbetsuppgifter. Däremot menar Hill (2004) och Haaland och Dale 
(2005) att utveckling av ledarkompetenser främst sker i samband med erfarenhet, inte 
genom formella utbildningar. De menar att förstagångsledare måste stöta på utmaningar 
i praktiken för att lära sig hantera dessa. Haaland och Dale (2005) lyfter fram att det är 
viktigt att förstagångsledare får organisatoriskt stöd i form av att utveckla ett ledar-
nätverk, ha en mentor och få tydliga förväntningar samt stöttning av den närmsta chefen. 
Stödet ska bidra till lärande i arbetet som utvecklar förstagångsledarens kompetens-
utveckling (Haaland & Dale, 2005). Däremot är det många som inte får någon utbildning 
eller stöttning av organisationen i samband med övergången från medarbetare till ledare. 
Detta kan bidra till att övergången blir psykiskt påfrestande till följd av organisatoriska 
konsekvenser, eftersom förstagångsledare vanligtvis inte har möjlighet att bemästra 
yrkesrollen på grund av saknaden av kompetenser (Haaland & Dale, 2005). 
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Syfte och frågeställningar 
Syfte 
Syftet är att utforska internrekryterade förstagångsledares uppfattningar om vilka 
kompetenser som krävs för att hantera ledarrollen, samt hur organisationer kan stötta 
internrekryterade förstagångsledare i att utveckla dessa kompetenser.  
Denna studie har studerat detta område utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt, då sex 
stycken ledare har intervjuats. Intervjupersonerna är eller har varit ledare, då alla har blivit 
internrekryterade som förstagångsledare. Intervjupersonerna arbetade i olika organisa-
tioner, då de arbetade i stora organisationer samt från olika branscher när de blev 
förstagångsledare.   

Frågeställningar 
- Vilka kompetenser upplever internrekryterade förstagångsledare som viktigast för 

att klara av ledarrollen?  
- Hur uppfattar internrekryterade förstagångsledare att organisationen kan stötta 

dem i att utveckla dessa kompetenser? 

Teoretisk utgångspunkt 
I denna studie används kompetensblomman som ett verktyg för att kartlägga och 
kategorisera de kompetenser som internrekryterade förstagångsledare uppfattar att de 
behövde för att klara av ledarrollen. Genom att kartlägga kompetenser med stöd av 
kompetensblomman bidrar det till en tydligare bild på vilka kompetenser som behövs i en 
ledarroll och vilket stöd för kompetensutveckling som behövs för internrekryterade 
förstagångsledare (jmf Lundmark 1998).  

Kompetensblomman 
Kompetens innebär att kunna hantera olika situationer, uppgifter och arbeten med hjälp 
av sina färdigheter. Exempelvis kan det handla om att använda sina kunskaper och 
färdigheter i utförandet av en arbetsuppgift, såsom att leda en arbetsgrupp. Lundmark 
(1998) poängterar att det inte bara handlar om att hantera en situation genom kunskaper 
och färdigheter, utan att även motivation och vilja har en stor betydelse och är en 
avgörande faktor för begreppets innebörd. Lundmark (1998) beskriver en modell som 
författaren kallar kompetensblomman, där beskrivs de olika delarna som utgör begreppet 
kompetens. Blomman är indelad i fyra olika delar som ska motsvara individens 
kompetenser som tillsammans utgör en persons funktionella kompetens (Lundmark, 
1998). 
Den yrkestekniska kompetensen, innefattar grundläggande kunskaper och färdigheter 
som krävs för att kunna uträtta sitt arbete väl. Det innebär även att personen ska ha en 
förmåga att använda teorier, tekniker, metoder och lagar för att tillämpa dessa olika 
moment. Formell kompetens, såsom formella utbildningar ingår ofta i den yrkestekniska 
kompetensen, eftersom ansvar ofta är knutet till individens formella kompetens genom 
att arbetsuppgifter måste skötas på ett visst sätt. Vilket utbildningar kan ha stor inverkan 
i att kompetensen personen då har, är rätt i kontexten (Lundmark, 1998). 
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Den strategiska kompetensen innebär att personen har en förmåga att förstå och hantera 
de mål som verksamheten eftersträvar, såsom affärsidén och visionen. Det handlar även 
om att kunna ifrågasätta och utveckla verksamheten och att förstå sin roll i organisationen 
(Lundmark, 1998). 
Den personliga kompetensen omfattar den del som handlar om de personliga egen-
skaperna som en individ har, värderingar, vilja, etik, moral, ansvar och kreativitet. Hur 
en person ställer sig till olika situationer utifrån personens grundläggande värderingar 
(Lundmark, 1998). 
Den sociala kompetensen innebär att kunna anpassa sig till rådande situation och att ha 
en förmåga till lagarbete, socialt samspel och sociala kontakter. Det kan bland annat 
handla om att visa hänsyn och respekt, kunna lyssna, kommunicera och vara smidig i 
olika typer av kontexter (Lundmark, 1998). 
Den funktionella kompetensen bygger på integrationen av de fyra ovanstående nämnda 
delkompetenser. Här ingår det att handla professionellt i de olika situationer som uppstår 
i arbetet.  
Lundmark (1998) beskriver att organisationer kan ta stöd av kompetensblomman för att 
ta reda på vilket stöd för kompetensutveckling som behövs. Utifrån modellen ska 
organisationer först och främst analysera kompetenserna i organisationen, vad och vem 
som behöver kompetensutvecklas. Organisationer undersöker vilka förutsättningar 
organisationen har, samt tolkar begreppet kompetens och olika former av kompetens-
utveckling (Lundmark, 1998). Nästa steg är att kartlägga och analysera kompetenser som 
är avgörande för organisationen. Denna kartläggning av kompetenser innefattar data-
insamling av målgrupper i organisationen, vilka kompetenser de anser behövs för deras 
yrkesroll. Därefter beskrivs, analyseras och tolkas denna information och därmed jämförs 
mellan målgrupperna. Utifrån denna analys kan man sedan upptäcka generella synpunkter 
och information som behövs för att kompetensutveckla de anställda i organisationer, samt 
vilket stöd som anställda behöver för att utveckla dessa kompetenser (Lundmark, 1998). 
Lundmarks (1998) teori kan därmed vara lämplig att ha som stöd för denna studie för att 
uppnå studiens syfte. 
Vidare beskriver Lundmark (1998) att för att utveckla kompetenser, såsom den 
strategiska, personliga och sociala kompetensen är det oftast nödvändigt med erfarenhets-
utbyte, reflektion, praktiska övningar och problemlösningar (Lundmark, 1998). 
Lundmark (1998) belyser även att dessa erfarenheter tillsammans med teoretisk 
kunskapsbas kan öka insikten i strategiska frågor och ge större förståelse för personens 
egen yrkesroll och de krav hen ställs inför. Vidare förklarar författaren att åtgärder som 
syftar till att öka antalet planerade aktiviteter för att främja lärande, genom exempelvis 
introduktion på arbetsplatsen kan krävas för utveckling av dessa kompetenser (Lundmark, 
1998).  
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Figur nr 1: (Lundmark, 1998, s. 35) 

Tidigare forskning 
I denna del redovisas tidigare forskning som behandlar viktiga kompetenser för 
ledarrollen och det organisatoriska stöd förstagångsledarna behöver få i sin nya roll för 
att utveckla dessa kompetenser. Denna del kommer användas som en grund för studiens 
analys och resultat. Detta för att kartlägga intervjupersonernas upplevelser gällande 
viktiga kompetenser i ledarrollen och stödet för utvecklingen av kompetenserna som en 
förstagångsledare anser sig behöva. 

Ledarkompetenser  
I övergångsprocessen från medarbetare till ledare menar Hill (2004) att nya kompetenser 
behöver utvecklas för att kunna hantera ledarrollen. Flera studier uppmärksammar 
kompetenser som är viktiga för att klara av ledarrollen och hur dessa kompetenser yttrar 
sig för dem som blir förstagångsledare. De kompetenser som främst uppmärksammas i 
tidigare forskning är den sociala och personliga kompetensen (Park & Faerman, 2019; 
Hill, 2004; Benjamin & O´Reilly, 2011; Andersson 2010). 
I Benjamin och O´Reillys (2011) studie upplevde förstagångsledarna att det var svårt att 
leda andra, då de som ledare skulle ha förmågan att både hantera och motivera sina med-
arbetare. Detta utmanade förstagångsledarnas sociala kompetens, då de behövde lära sig 
leda olika människor. För att de skulle kunna leda och motivera sina medarbetare 
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upplevde förstagångsledarna att de behövde utveckla förståelse för sin omgivning, såsom 
medarbetarnas olika värderingar och förutsättningar. Detta för att lära sig hur de ska 
hantera dessa medarbetare och kunna sätta tydliga förväntningar på medarbetarna, vilket 
var viktigt i deras ledarskap (Benjamin & O’Reilly, 2011). Hill (2004) uppmärksamma 
också den sociala kompetensens relevans för att hantera sådana situationer som ledare. 
Författaren uppmärksammar även att den sociala kompetensen kan utmanas i relationen 
mellan ledare och ledares chefer. Ledare kan uppleva sina chefer som konkurrenter, som 
kan uttryckas genom att förstagångsledare inte vågar fråga om hjälp eller utföra de mer 
utmanande arbetsuppgifterna. Detta kan hämma lärande och utvecklingsmöjligheter för 
förstagångsledare (Hill, 2004). Park och Faerman (2019) beskriver att den sociala 
kompetensen också kan underlätta konflikthantering för ledare. Konflikthantering är 
något som förstagångsledare kan ha problem med att hantera, därför kan det vara viktigt 
att utveckla den sociala kompetensen. Andersson (2010) antyder även att den sociala 
kompetensen är viktig för ledarrollen. Däremot kan det vara svårt att utveckla den för 
förstagångsledare då de ska knyta nya relationer. 
Benjamin och O´Reilly (2011) upptäckte i sin studie att de förstagångsledare behövde 
utveckla en ledarskapsinställning, som utmanade den personliga kompetensen. 
Ledarskapsinställning innebär att förstagångsledaren ska lämna sin roll som medarbetare, 
då hen tidigare fokuserat på sina egna prestationer, och nu inta ledarrollen genom att 
motivera sig själv samt att vara nöjd utifrån andras prestationer och framgångar. Detta för 
att ledarrollen i sig innebär att utveckla andra och skapa framgång genom andra. Hill 
(2004) påstår också att den personliga kompetensen är viktig för att klara av ledarrollen, 
och att denna kompetens kan behöva utvecklas när en individ blir förstagångsledare. Den 
personliga kompetensen är viktig enligt Hill (2004), eftersom den nya position individen 
tilldelats inom organisationen kan kräva en förändring av tankesätt, attityder och 
värderingar hos förstagångsledaren. Hill (2004) menar att detta kan komma oväntat och 
upplevas påfrestande för de som blir förstagångsledare. Även Andersson (2010) belyser 
hur viktigt det är med ledaridentitet och att saknad av identitet försvårar utveckling av 
den personliga kompetensen, men det är svårt för förstagångsledare att finna sin identitet. 
Benjamin och O’Reillys (2011) redogör att som ledare är det viktigt att vara lyhörd och 
visa empati. Park och Faerman (2019) har också kommit fram till detta, då de i sin studie 
har studerat den emotionella och sociala kompetensens betydelse för ledare. Den 
emotionella kompetensen motsvarar en del av Lundmarks (1998) personliga kompetens. 
Park och Faerman (2019) menar att emotionell och social kompetens ska underlätta för 
de som blir förstagångsledare, vilket skapar förståelse för egna och andras känslor. 
Förstagångsledarna i Park och Faermans (2019) studie upplevde mycket stress, speciellt 
under det första året som ledare. Detta berodde bland annat på att mycket var nytt som 
förstagångsledare, delvis då hen skulle lära sig att leda och motivera andra samt lära sig 
nya IT-system etc. Stress berodde även på att förstagångsledarna i början av sin nya 
yrkesroll blev för personligt och emotionellt engagerade. Däremot upplevde förstagångs-
ledarna att det var viktigt att visa sina känslor för att kunna visa empati. De ansåg även 
att de behövde lära sig hantera sina känslor för att det inte skulle påverka deras omdöme 
som ledare. Förstagångsledarna upplevde i denna studie starka känslor på grund av att de 
inte fått tydliga riktlinjer och regler för att hantera personalfrågor från organisationen. De 
kände även att organisationspolitiken var påfrestande. Social och emotionell kompetens 
är enligt denna studie viktiga för förstagångsledare, eftersom kompetenserna utvecklar 
förstagångsledare som personer. Kompetenserna har även stor betydelse för att skapa och 
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utveckla en ledaridentitet och yrkesroll. Emotionell och social kompetens påverkar 
förstagångsledare positivt eftersom de mest effektiva och framgångsrika ledare är de som 
har förmågan att uttrycka sina egna känslor och förstå andras känslor. De sociala och 
emotionella kompetenserna utvecklas främst i interaktion med andra (Park & Faerman, 
2019). 
I tidigare forskning inom området framkommer även andra kompetenser som kan vara 
viktiga i en ledarroll. Hill (2004) anser att kompetenser som yrkesteknisk, social och 
personlig kompetens, underskattas av de som blir förstagångsledare. Park och Faerman 
(2019) nämner även att yrkesteknisk och strategisk kompetens är viktiga, eftersom 
ledarna i deras studie upplevde att de befann sig i en gråzon när de blev förstagångsledare. 
Tidigare hade ledarna uppfattat sina arbetsuppgifter mer som svart och vitt, med tydligare 
krav och riktlinjer. Detta gjorde det svårt för förstagångsledarna att utveckla förståelse 
och verktyg för att hantera sina arbetsuppgifter som ledare (Park & Faerman, 2019), då 
de behövde utveckla den yrkestekniska kompetensen som innefattar de grundläggande 
kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna uträtta sitt arbete väl utifrån teorier, 
lagar och regler (Lundmark, 1998). Park och Faerman (2019) menar även att den 
strategiska kompetensen är viktig för ledare, eftersom ledarna ska arbeta efter större mål. 
Däremot kunde det vara svårt att arbeta efter mål för dem som blev förstagångsledare, 
eftersom de inte har hunnit utvecklat helhetsperspektiv av organisationen och dess 
omgivning. Det var problematiskt för internrekryterade förstagångsledare att förstå 
organisationens politik, mål och visioner eftersom tidigare kunskaper om organisationens 
mål när de var medarbetare, inte längre uppfattades som tydliga i rollen som ledare (Park 
& Faerman, 2019). 

Organisatoriskt stöd för ledare 
I tidigare forskning på området framkommer även att processen där en individ går från 
medarbetare till att bli ledare för första gången är komplex, eftersom förstagångsledaren 
står inför många utmaningar i den nya rollen (Andersson, 2010). Andersson (2010) 
belyser hur viktigt det är med stöd inför och under processen att bli ledare inom en 
organisation. Stödet kan handla om allt från introduktion till arbetsbeskrivning till 
formella utbildningar. Författaren nämner att det finns krav från organisationen som 
förstagångsledare upplever som svåra att uppfylla (Andersson, 2010). Förstagångsledare 
önskar att få de exakta krav och förväntningar som förväntas av dem för att kunna leva 
upp till rollen. Då krav och förväntningar inte alltid är i linje med de egna kraven och 
förväntningar som de har på sig själva som ledare (Andersson, 2010). Förstagångsledare 
känner att de behöver stöd i form av introduktion och arbetsbeskrivning för att veta vilka 
förväntningar och krav som ställs på dem. Studiens resultat visar även att utbildningarna 
inte gav önskat resultat, eftersom förstagångsledare i denna studie inte fick stöd från 
organisationen i hur de skulle implementera de nya kunskaperna i verksamheten 
(Andersson, 2010). Manderscheid och Ardichvili (2008) nämner även att förstagångs-
ledare inte har rätt verktyg för att hantera förväntningar från medarbetare och chefer, samt 
sina nya arbetsuppgifter. För att kunna hantera arbetsuppgifterna behöver ledare en form 
av stöd gällande vetskapen om vilka förväntningar som ställs på ledaren, samt vilka 
kunskaper och kompetenser som krävs för att klara av. 
Manderscheid och Ardichvili (2008) har i en studie tagit fram en modell för en lyckad 
övergång för individer som går från medarbetare till ledare. Modellen redovisar även ett 
organisatoriskt stöd som kan underlätta en sådan övergång. Författarna vill skapa 
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förståelse kring viktiga framgångsfaktorer som behövs för att öka sannolikheten för en 
lyckad övergång från medarbetare till ledare. Författarna menar att övergångsperioden 
för förstagångsledare och deras team varierar mycket och kan sträcka sig från en dag till 
nio månader. Övergångsperioden är unik från individ till individ och beror på vilken roll 
och tjänst samt erfarenhet individen har som genomgår processen. En annan påverknings-
faktor till varför övergångsperioden varierar är på grund av att det finns olika stöd och 
processer för att påskynda ledares övergång till den nya rollen. För att påskynda 
förstagångsledares övergång nämner författarna att organisationen kan utveckla en 
inlärningsplan och använda en strukturerad metod för att främja förstagångsledarens 
handlingar och insatser. Modellen visar även att en ledares förmåga att tidigt söka 
feedback från underordnade och anpassa förväntningarna som de har från medarbetare, 
hjälper till att utveckla samhörighet med medarbetarna som i sin tur leder till en lyckad 
övergång. Den sociala kompetensen som innefattar relationer är en viktig del i 
övergången, att knyta band, känna samhörighet och acceptans med organisationen 
förstagångsledaren arbetar i. Författarna tar också upp hur den sociala kompetensen, 
relationer och samhörighetskänslan kan minska stressen som förstagångsledare ofta 
känner inför skapandet av relationer och acceptans. Minskning av stress uppkommer i 
samband med skapandet av relationer och acceptans, som har betydelse för förstagångs-
ledares kompetensutveckling samt betydelse för en lyckad övergång. Ledare kan enligt 
författarna försöka att påverka dessa framgångsfaktorer på egen hand, dock behöver de 
ofta stöd i form av coaching från tidigare ledare eller handledare under övergången. 
Slutligen visar modellen att resultaten av en misslyckad övergång inkluderar direkta och 
indirekta kostnader relaterade till omsättningen. Förväntade resultat av en framgångsrik 
övergång inkluderar hälsosamma relationer, en minskning av stress hos ledare och 
produktivitet (Manderscheid & Ardichvili, 2008). 
En ny yrkesroll är något som underlättas av stöd från organisationen i socialiserings-
processen. Stöd från organisationen i socialiseringsprocessen innebär delvis att 
förstagångsledare deltar i formella program eller utbildningar för att få grundläggande 
kunskaper om organisationens processer, system, kultur samt ger dessa program möjlig-
het att möta andra nyrekryterade personer (Milligan, et al., 2013). Enligt Milligans, et al. 
(2013) studie ser däremot övergången olika ut för dessa två grupper, då de rekryterade 
studenterna ofta får mer stöd i sin socialiseringsprocess än vad de internrekryterade får. 
De internrekryterade förstagångsledarna förväntades vara produktiva direkt efter 
övergången från en yrkesroll till en annan, vilket ledde till en hög arbetsbelastning för de 
internrekryterade. Därför försämrades de internrekryterades möjlighet för lärande och 
utveckling (Milligan, et al., 2013). Det är problematiskt att förstagångsledare som är 
externrekryterade får mer utbildning än de förstagångsledare som är internrekryterade, 
eftersom forskning upptäckt att båda grupperna har liknande svårigheter under över-
gångar i arbetslivet (Milligan, et al., 2013).  

METOD 
I följande avsnitt redovisas metodvalet för denna studie. Studien som genomförts är en 
kvalitativ studie. Syftet med studien är att utforska internrekryterade förstagångsledares 
uppfattningar om vilka kompetenser som krävs för att hantera ledarrollen, samt hur 
organisationer kan stötta internrekryterade förstagångsledare i att utveckla dessa 
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kompetenser. Denna del kommer att beröra urval, instrument, insamling och analys-
metod. Avslutningsvis kommer de tillämpade forskningsetiska principerna i studien att 
redovisas.  

Metodologiska utgångspunkter 
Denna studie utgår från ett kvalitativt tillvägagångssätt eftersom en kvalitativ studie är att 
föredra för att förstå hur människor resonerar och agerar samt att metoden kännetecknas 
av en närhet till forskningsobjektet (Fejes & Thornberg, 2009). Skillnaden mellan 
kvantitativ och kvalitativ metod är att kvalitativ metod handlar om att forskarna fokuserar 
på mjuk data som innebär verbal analys, då resultatet behålls i ord istället för siffror (Fejes 
& Thornberg, 2009). Kvantitativ metod fokuserar istället på mätningar av data-
insamlingen och statistiska analysmetoder och resultatet syns med siffror (Fejes & 
Thornberg, 2009). Vidare har den kvalitativa metoden bestått av semistrukturerade 
intervjuer som skett enskilt och inte i form av gruppintervjuer, då det funnits en stor risk 
att intervjupersonernas svar kan vara färgade av de andra deltagarnas resonemang. 
Intervjuerna har bestått av en intervjuguide som samtidigt gett utrymme till följdfrågor 
och mer utförliga svar (jfr. Trost, 2010). 
Syftet med studien är att utforska internrekryterade förstagångsledares uppfattningar om 
vilka kompetenser som krävs för att hantera ledarrollen, samt hur organisationer kan 
stötta internrekryterade förstagångsledare i att utveckla dessa kompetenser. Det gör att en 
kvalitativ studie är att föredra. Denna studie vill uppnå en djup och personlig bild av 
ledares upplevelser kring övergången, vilket gör att de kvantitativa metoderna inte skulle 
vara lika givande för denna studie. Det kvantitativa tillvägagångssättet hade heller inte 
möjliggjort en fördjupning i intervjupersonernas attityder, uppfattningar och upplevelser. 
Vidare fokuserar denna studie på intervjupersoner som besitter den kunskap som studien 
ska fördjupa sig inom. I kvantitativ studie används hellre ett slumpmässigt urval, eftersom 
det handlar mer om generalisering än vad en kvalitativ studie gör (Fejes & Thornberg, 
2009). 

Planering och genomförande 
Urval 
I denna studie har sex stycken ledare intervjuats om sina erfarenheter från när de var 
förstagångsledare. Ett urvalskriterium var att intervjupersonen har blivit internrekryterade 
som förstagångsledare, då de gått från att vara medarbetare till ledare inom samma 
organisation. För att öka trovärdigheten har denna studie inte avgränsats till en specifik 
organisation eller bransch. Det som organisationerna har gemensamt är att dem är stora. 
Vidare är de olika branscherna industri/elektronik, omvårdnad och omsorg, service, 
kultur och handelsbranschen. Hade urvalet enbart skett inom samma organisation, hade 
resultatet kring övergången från att vara medarbetare till ledare, enbart kunnat kopplas 
till denna organisation. Intervjupersonerna har arbetat som ledare under olika lång tid 
samt att de har olika tidigare erfarenheter, men alla har varit internrekryterad 
förstagångsledare.  
Vidare fick vi kontakt med intervjupersonerna genom selektivt urval utifrån 
rekommendationer av kontakter. Selektivt urval innebär att uppsatsskribenterna väljer 
intervjupersoner utifrån sina egna kunskaper och uppfattningar som passar studiens 
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ämnesområde (David & Sutton, 2016). Uppsatsskribenterna studerade i denna studie först 
ämnet förstagångsledare och deras kompetenser. Då förvärvades kunskaper om vilka nya 
kompetenser som tillkommer vid övergången från att bli medarbetare till ledare, samt de 
utmaningar de stått inför för att utveckla dessa. Därefter avgränsades denna studie till 
intervjupersoner som genomgått processen från att vara medarbetare till ledare inom 
samma organisation, då det kan finnas andra motstridiga krav på internrekryterade 
förstagångsledare än på externrekryterade förstagångsledare. Därefter sökte uppsats-
skribenterna intervjupersoner utifrån rekommendationer av kontakter som följde dessa 
kriterier som innebär att hen har blivit internrekryterad förstagångsledare. 

Instrument 
I denna studie har intervjuer använts eftersom syftet med studien är att undersöka 
uppfattningar, egenskaper och attityder hos intervjupersonerna. Vidare har denna studie 
använt sig av semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide skapades (se bilaga II), 
denna utformades av olika teman för att underlätta intervjun. Teman baserades utifrån 
Lundmarks (1998) kompetensblomma. Varje tema innehöll öppna och breda frågor för 
att intervjupersonerna skulle få möjlighet att svara utifrån sina uppfattningar av ämnet. 
Följdfrågor ställdes utifrån intervjupersonernas svar samtidigt som de följde ramen för 
intervjuguidens struktur och utformning av frågor. Genom användning av semi-
strukturerade intervjuer gavs intervjupersonerna möjlighet att själva utveckla sina svar 
och var därmed inte låsta till eventuella svarsalternativ.  

Trovärdighet och validitet  
Med validitet menas hur väl det fenomen som ska beskrivas skildras av under-
sökningsresultatet (Fejes & Thornberg, 2009). För att uppnå trovärdighet har denna studie 
utformats genom en semistrukturerad intervjuguide för att besvara dess forskningsfrågor. 
Utmaningen var att konstruera en intervjuguide som inte gav utrymme till värderingar 
och egna åsikter utan fokuserade på studiens syfte och frågeställningar (jmf Trost, 2010). 
Intervjuguiden delades in i olika teman utifrån studiens teoretiska utgångspunkt. 
Uppsatsskribenterna började intervjuguiden med bakgrundsfrågor och sen fortsatte i fem 
olika teman, som bestod av yrkesteknisk kompetens, personlig kompetens, strategisk 
kompetens, social kompetens och funktionell kompetens. Vissa av bakgrundsfrågornas 
syfte var att undvika att svaren blev styrda till en viss kompetens, därmed gav dessa frågor 
intervjupersonen möjlighet att uttrycka vilka kompetenser som hen helst ansåg som 
viktiga.  
För att en intervju ska vara tillförlitlig och reliabel ska den som utför och utformar 
intervjun bland annat ha förtestat intervjumaterialet noga innan det används, samt att den 
som intervjuar har en god utbildning i intervjuteknik (Fejes & Thornberg, 2009). För att 
öka tillförlitligheten i denna uppsats har valen av intervjupersoner varit selektiva. Utöver 
detta har uppsatsskribenterna även valt att själva vara delaktiga under intervjun. 
Intervjuerna har varit uppdelade mellan uppsatsskribenterna som utfört tre intervjuer 
vardera, på grund av att intervjuerna har utförts i olika delar av Sverige. Intervjuerna 
utfördes inte under samma tidpunkt, det vill säga inte under samma dag. Detta eftersom 
möjligheten att stämma av intervjuerna mellan intervjupersonerna angående vilka frågor 
som intervjupersonerna hade svårare att svara på. Då uppsatsskribenterna kunde behöva 
ställa mer följdfrågor för att få en utförligare beskrivning av intervjupersonerna, som gör 
uppsatsen mer tillförlitlig och reliabel.  
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Insamling 
Första kontakten med intervjupersonerna skedde genom mailkontakt då de blev 
tillfrågade om intresse att delta i studien. Uppsatsskribenterna fick kontakt med intervju-
personerna genom rekommendationer av kontakter. De som var intresserade av att delta 
i studien mailades en gång till, då frågan ställdes om de fortfarande var intresserade av 
att delta i studien, där även ett missivbrev bifogades. I missivbrevet informerades 
intervjupersonerna om studiens syfte, och de forskningsetiska principerna som följde 
inom ramen för studien. Det var två intervjupersoner som inte accepterade medverkan, 
då personerna inte kände att de hade tid för medverkande av en intervju. Övriga intervju-
personer accepterade medverkan och nästa steg var att finna tider för intervjuer med 
personerna. Bokningarna av intervjuer skedde utefter deras önskemål om tid och plats. 
Intervjuerna spelades in för att båda uppsatsskribenterna skulle ha möjlighet att ta del av 
materialet och för att få en inblick i vilka följdfrågor som ställdes. Innan intervjuerna 
påbörjades användes en testperson, för att kontrollera ifall intervjuguiden var genom-
förbar. Vidare skedde intervjuerna på intervjupersonernas kontor. Inledningen av 
intervjun bestod av information där intervjupersonerna fick ta del av en kort introduktion 
av studiens syfte, begreppsdefinitioner och de forskningsetiska principerna. Under 
intervjun koncentrerade den som intervjuade på att lyssna och ställa följdfrågor eftersom 
intervjun spelades in för att sedan transkriberas. Intervjuerna avslutades genom att 
intervjuaren tackade intervjupersonerna för deras tid. Det som var viktigt under genom-
förandet av intervjuerna var att informera intervjupersonerna om de forskningsetiska 
principerna, för att de skulle veta bland annat hur materialet från intervjun kommer 
användas. Det var även viktigt att ställa öppna frågor för att inte påverka intervju-
personernas svar, vilket ökar studiens tillförlitlighet.  

Etiska överväganden 
Kontakten med intervjupersonerna skedde via muntlig kommunikation. Intervju-
personerna fick information om studiens ändamål och om individerna vill medverka eller 
ej. Intervjupersonerna har informerats skriftligt och muntligt om vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. Informationen innehöll fyra krav enligt vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer, informations, samtyckes, konfidentialitets, samt nyttjande-
kravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
Informationskravet innebar att uppsatsskribenterna skulle informera om studien och vilka 
premisser som gällde för deltagandet (jfr Vetenskapsrådet, 2002). Detta gjorde uppsats-
skribenterna genom att först informera skriftligt genom mail och sedan muntligt, att 
deltagandet var frivilligt och att uppgifterna inte kommer användas för något annat syfte 
än forskning. 
Samtyckeskravet innebar att intervjupersonerna skulle bli informerade och medvetna om 
studiens syfte samt att hen deltar av egen vilja (jfr Vetenskapsrådet, 2002). Intervju-
personerna blev informerade om studiens syfte och valde att medverka av egen vilja.  
Konfidentialitetskrav innebar att deras personuppgifter inte redovisas. Oberättigade 
personer ska inte kunna urskilja vilka intervjupersoner som deltog i studien (jfr 
Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie innebar detta att uppsatsskribenterna inledde 
intervjun med att informera intervjupersonerna om syftet med studien samt önskan om 
att få spela in intervjun. Vid redovisning av citat i resultat- och analysdelen användes inte 
deras riktiga namn eller övrig information presenterades inte, som skulle kunna härledas 
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till en specifik person. Denna studie döpte intervjupersonerna till IP1, IP2, IP3 osv. fram 
till IP6.  
Nyttjandekravet innebar att uppgifterna som framkom i intervjuerna endast nyttjas i 
forskningsändamål och att uppgifterna raderas när arbetet var slutfört (jfr 
Vetenskapsrådet, 2002). 

Resultat & analys 
I denna studie har resultatet och analysen presenteras tillsammans. Resultatet och 
analysen har redovisats i form av kategoriseringar av kompetenser utifrån Lundmarks 
(1998) kompetensblomma, samt i form av vilket stöd från organisationen intervju-
personerna upplevde som viktiga för att utveckla dessa kompetenser. Denna studie har 
utgått från en deduktiv analys, då vi haft färdiga kategorier utifrån Lundmarks (1998) 
kompetensblomma såsom yrkesteknisk, strategisk, social, personlig och funktionell 
kompetens (jmf Fejes & Thornberg, 2009). Vi har analyserat materialet enligt IPA för att 
identifiera de underkategorier som representerar dessa kompetenser, samt hur organisa-
tionen kan stötta internrekryterade förstagångsledare. 
Data och material som samlades in bearbetades följt av IPA:s (interpretative 
phenomenological analysis) analysmetod som struktur. Denna struktur av analysmetod 
har varit lämplig för studien eftersom den fokuserar på tolkning av intervjupersonernas 
upplevelser (jfr Fejes & Thornberg, 2009). Denna analys är fenomenologisk som innebär 
att studien vill studera vilka uppfattningar som finns kring ett fenomen (Fejes & 
Thornberg, 2009). Vilket passar denna studies syfte som vill utforska internrekryterade 
förstagångsledares uppfattningar om viktiga kompetenser för ledarrollen, samt deras 
uppfattningar om hur organisationer kan stötta internrekryterade förstagångsledare i att 
utveckla dessa kompetenser. Det som skiljer sig denna studies analys från IPA:s 
analysmetod är att denna studie hade innan analysen skapar färdiga kategorier av 
kompetenser, däremot analyserades underkategorierna samt stödfunktioner efter denna 
analysmetod. I denna dataanalys var det fyra steg i transkription: 

1. Det första steget var uppsatsskribenternas första möte med texten som innebar att 
uppsatsskribenterna lyssnade igenom intervjuerna och transkriberade materialet. 
Transkriberingen innebar att allt skrevs ut ordagrant samt att betoningar och 
pauser noterades. I detta steg numrerades även sidor och det lämnades 
kommentarer i sidan av texten. Båda uppsatsskribenterna för denna studie har 
lyssnat igenom alla intervjuer, som har varit särskilt viktigt eftersom intervjuerna 
genomfördes enskilt. 

2. Det andra steget var att identifiera teman utifrån det transkriberades materialets 
sammanhang och innehåll. Dessa teman var faktorer som påverkade de olika 
kompetenserna från kompetensblomman, samt stöd för kompetensutveckling. 

3. I det tredje steget skapades fem kluster för att gruppera olika teman i olika kluster. 
Dessa kluster baserades på Lundmarks (1998) kompetensblomma, som var de 
färdiga kategorierna. Det skapades ytterligare tre kluster, som baserades på vilket 
stöd intervjupersonerna upplevde som viktigt för att utveckla kompetenserna.  

4. I fjärde steget genomfördes en översiktstabell som består av de kluster och 
tillhörande teman, samt citat och sidnummer. 
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I vissa fall har citaten i resultatet ändrats jämfört med transkriberingarna, detta för att öka 
läsbarheten i uppsatsen och minska risken för att verksamheter eller personer ska kunna 
identifieras. 

Intervjupersoner 
I denna studie har sex personer intervjuats, varav tre var kvinnor och tre var män. Intervju-
personerna arbetar eller har arbetat som ledare, då alla har internrekryterats till 
förstagångsledare.  
Intervjuperson 1 (IP1) arbetar för en privatägd organisation inom industri/elektronik-
branschen och har arbetat som ledare sedan år 2010. Hen har dessförinnan arbetat som 
projektledare inom inköp. IP1 blev inte ledare över sina tidigare arbetskamrater. Däremot 
hade de arbetat tillsammans tidigare och kände till varandra. Hen som ledare har personal-
ansvar för sina medarbetare, då personalansvaret innefattar olika arbetsrättsliga frågor 
samt utvecklings- och lönefrågor. 
Intervjuperson 2 (IP2) arbetade i en statlig organisation, inom omvårdnad och omsorg. 
Hen blev ledare för första gången år 2013. IP2 hade inte arbetat med sina medarbetare 
innan. Hen hade inte personalansvaret för sina medarbetare som ledare, men hen fick 
informellt ta det ansvaret då den som hade personalansvaret inte var på plats. 
Intervjuperson 3 (IP3) arbetar i en privat organisation i kulturbranschen och blev ledare 
år 2017. Hen blev ledare över sina tidigare arbetskamrater och har personalansvar. IP3 
har fortfarande kvar en del av hens tidigare arbetsuppgifter som hantverkare i organisa-
tionen.  
Intervjuperson 4 (IP4) arbetar för en statlig organisation inom servicebranschen och har 
arbetat som ledare i ca 3 månader. Hen har dessförinnan varit medarbetare inom samma 
organisation. IP4 blev ledare över sina tidigare arbetskamrater som hen hade arbetat 
tillsammans med under en lång tid. Hen har som ledare inte personalansvar för sina 
medarbetare. Hens arbetsuppgifter innebär ansvar över bemanningen på arbetsplatsen, 
planering av medarbetares arbetsdagar för medarbetarna och vara ute i verksamheten och 
hjälpa till på alla avdelningar. 
Intervjuperson 5 (IP5) arbetar för en statlig organisation inom servicebranschen. Hen 
arbetade som ledare i 2 år från 2015 till 2017. Hen har dessförinnan varit medarbetare, 
som instruktör, inom samma organisation. IP5 blev ledare över sina tidigare arbets-
kamrater som hen hade god relation med sedan innan. Hen har som ledare inte personal-
ansvar för sina medarbetare, däremot har hen ansvar över bemanningen på arbetsplatsen, 
strukturering av medarbetarnas dagar samt att hen bör vara tillgänglig på alla olika 
avdelningar. 
Intervjuperson 6 (IP6) arbetar för en privatägd organisation inom handelsbranschen och 
har arbetat som ledare sedan år 2017. Hen har dessförinnan arbetat som medarbetare i 
butiken. IP6 blev ledare över sina tidigare arbetskamrater och de kände varandra väl. Hen 
har som ledare personalansvar för sina medarbetare. 

RESULTAT & ANALYS 
Resultat och analys redogörs resultatet i fem olika kategorier utifrån kompetensblomman 
(Lundmark, 1998). De fem kategorierna innefattar yrkesteknisk kompetens, strategisk 
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kompetens, personlig kompetens, social kompetens, samt funktionell kompetens. I detta 
avsnitt presenteras även det stöd intervjupersonerna ansåg som viktiga för sin utveckling 
av kompetenser. Syftet med studien är att utforska internrekryterade förstagångsledares 
uppfattningar om vilka kompetenser som krävs för att hantera ledarrollen, samt hur 
organisationer kan stötta internrekryterade förstagångsledare i att utveckla dessa 
kompetenser.  

Yrkesteknisk kompetens 
Den yrkestekniska kompetensen innefattar grundläggande kunskaper och färdigheter som 
krävs för den aktuella yrkesverksamheten (Lundmark, 1998). De kunskaper och 
färdigheter som intervjupersonerna upplevde som viktiga i ledarrollen för den 
yrkestekniska kompetensen var kunskaper inom lagar, regler och arbetsprocesser, samt 
strategier och metoder för att leda och hantera konflikter. Denna kompetens var en av 
kompetenserna som intervjupersonerna upplevde som mindre viktig. Detta eftersom vissa 
intervjupersoner uttryckte att de upplevde att administrativa arbetsuppgifter var mindre 
viktig del inom deras ledarskap, vilket till stor del yrkesteknisk kompetens del handlar 
om. 

Lagar och regler 
En intervjuperson nämner att som förstagångsledare var det viktigt att utveckla den 
yrkestekniska kompetensen, som innefatta grundläggande kunskaper inom lagar och 
regler, för att klara av ledarrollen. Intervjupersonen upplevde inte att hen skulle studera 
om detta själv på fritiden, men hen ansåg att det var relevant för den yrkestekniska 
kompetensen i ledarrollen. Här redogör intervjupersonen vad hens formella ledar-
utbildning gav hen som ledare: 

Ur ett juridiskt perspektiv gav det mig kunskap om regler, arbetsrätt och 
sådana saker. Vilket man inte kanske en söndagseftermiddag sitter och 
läser på, om man inte är superintresserad. Men så var det ju och 
arbetsmiljölag och sådana grejer. (IP1) 

En annan intervjuperson upplevde att det var viktigt att ha kunskap om avtal och 
kollektivavtal, för att veta hur hen kan fördela arbetet. De andra intervjupersonerna 
nämnde inte lagar och regler, detta kan bero på att flera av dem inte hade det formella 
personalansvaret. 

Arbetsprocesser 
När det gällde att vara förstagångsledare ansåg intervjupersonerna att förståelse och 
kunskap om arbetsprocesserna i gruppen och organisationen var viktigt för den 
yrkestekniska kompetensen. Förkunskaperna inom detta område varierade hos intervju-
personerna eftersom de hade arbetat olika nära arbetsprocesserna sedan innan som 
medarbetare. Några av intervjupersonerna som skulle leda den grupp de tidigare varit 
medlem i, uppmärksammade inga problem angående kunskaper kring arbetsprocesser 
som internrekryterad förstagångsledare. 

Så jag hade jobbat i många år och kunde egentligen allt från ax till limpa 
vad vi gör här. (IP1) 
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Däremot hade en intervjuperson, som inte arbetat inom samma grupp tidigare, svårare att 
förstå arbetsprocesser och upplevde därmed en brist av den yrkestekniska kompetensen. 
Hen lät sig styras av medarbetarna, vilket skapade problem i hens ledarskap när hen blev 
förstagångsledare. 

Tekniska kunskaper 
Grundläggande kunskaper inom datasystem upplevde en intervjuperson var en del av 
hens arbetsuppgifter som ledare. Däremot upplevde intervjupersonen inte att detta var en 
av de främsta kompetenser hen behövde som ledare, då hen värderade det direkta ledar-
skapet som mer relevant. 

Det som är det tråkiga är ju alla datasystem som det ska in och sättas ett 
kryss någonstans, bara för att. Fattar inte varför krysset ska sättas. […] 
Det är ganska trist och tar väldigt mycket tid. Och det här direkta 
ledarskapet med personal och individer i personalen blir lite lidande. Det 
saknas ju tid. (IP2) 

Strategisk kompetens 
Den strategiska kompetensen innefattar individens förmåga att kunna arbeta efter 
långsiktiga och kortsiktiga mål, samt ha förståelse för hur olika processer fungerar och 
dess betydelse (Lundmark, 1998). Intervjupersonerna upplevde den strategiska 
kompetensen som relevant i deras arbete eftersom det handlade om hur de lägger upp sina 
och medarbetarnas arbetsuppgifter. Denna kompetens påverkade intervjupersonernas för-
hållningssätt som förstagångsledare samt hur de upplevde att de kunde prioritera 
arbetsuppgifter. 

Förhållningssätt 
Intervjupersonerna upplevde att de behövde utveckla delar av den strategiska 
kompetensen genom att ändra sitt förhållningssätt till sitt arbete när de blev förstagångs-
ledare. Att gå från medarbetare till ledare innebar bland annat att gå från att vara den som 
utförde arbetsuppgifterna, till att vara den som ser till att de andra utför sina arbets-
uppgifter. För vissa var det en större förändring än för andra, men alla intervjupersoner 
fick en ledarposition som innefattade att de skulle leda andra att uppnå mål som vissa 
intervjupersoner upplevde som svårt. En intervjuperson beskrev svårigheten med att byta 
arbetsuppgifter på följande vis: 

Det var skitsvårt. Faktiskt. Och är fortfarande, sex år efteråt, så är det svårt 
att inte lägga sig i det praktiska arbetet med dem personerna vi ska hjälpa. 
Jag får bita mig i tungan ganska ofta. Faktiskt. Och hålla händerna i styr 
för att inte blanda mig i. (IP2) 

De flesta intervjupersonerna ansåg att det var påfrestande att bli förstagångsledare. Främst 
för att de placerades i nya sammanhang med nya krav och förväntningar. Detta etablerade 
ett nytt förhållningssätt inom yrkesrollen som ledare och en utveckling av strategisk 
kompetens. En intervjuperson sa följande:  

Man måste förstå att det är ganska ensamt och blåsigt som chef [...] Det 
kan slå lite och det kan bli lite hårda ord. Det har man ju byggt upp, ett 
lite tjockare hudlager på något sätt. (IP1) 
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Detta citat tyder på att som ledare är hen i en utmanande position och den förstagångs-
ledarens kompetenser sätts på spel. Förstagångsledare behöver således skapa ett 
förhållningssätt och en förståelse för hur det kan vara i en roll som ledare och finna 
tillfredsställelse i en sådan position. Detta citat uppmärksammar även att det kan vara ett 
tufft arbetsklimat och som förstagångsledare behövde hen kunna lära sig att hantera detta. 
Det kan vara svårt som förstagångsledare att bli ifrågasatt och vara ouppskattad under 
vissa tillfällen.  

Prioritering av arbetsuppgifter  
Majoriteten av intervjupersonerna upplevde att det var svårt att prioritera sina arbets-
uppgifter som förstagångsledare, som delvis berodde på oklara förväntningar från chefer 
och dåliga introduktioner för den nya yrkesrollen. Vilket innebar att intervjupersonerna 
behövde stöd i att utveckla denna kompetens, samt för att klara av den nya rollen och 
hantera de förväntningarna och krav intervjupersonerna ställdes inför som förstagångs-
ledare.  

Låt oss säga första halvåret så sprang man ju på där det lät mest. Jag kan 
tycka att jag kanske, att jag hade ledaren över mig inte var tydlig nog, utan 
man sa såhär det här är vad vi ska göra. (IP1) 
Nej jag prioriterade allt. Och det vart ju bara mixmatch och stressen bara 
woop, ökade. (IP2) 
Det var ju svårt till en början att veta vad man skulle prioritera och vad 
som var viktigast för vår verksamhet men efter ett tag så lärde man sig att 
prioritera de som var bäst för oss. (IP4) 

Flera intervjupersoner upplevde även att de ville göra allt på samma gång och tog på sig 
för mycket arbetsuppgifter, som var ett resultat av oklara förväntningar på förstagångs-
ledarna. Däremot upplevde intervjupersonerna att de lärde sig att hantera detta med tiden.  

Jag var nog väldig snabb på att fixa till saker i början. Att jag tog på mig 
det problemlösarmanteln liksom [...] Det blir ju tungt till slut, man pallar 
inte det. Man måste lämna tillbaka ansvaret. Jag kan hjälpa till och se om 
någon har för mycket eller för lite att göra, har problem med någonting 
och hjälpa till, men inte ta deras problem. (IP3)  

Några av intervjupersonerna ansåg däremot att de kunde prioritera sina arbetsuppgifter 
och upplevde det inte som svårt. Detta eftersom de upplevde att de hade någorlunda 
tydliga förväntningar på deras arbetsuppgifter från organisation och överordnade.  
Dessa citat tyder på att vissa av intervjupersonerna inte hade tillräcklig strategisk 
kompetens när de blev internrekryterad förstagångsledare, eftersom de hade svårt att 
prioritera arbetsuppgifter utifrån organisationens mål och visioner. Intervjupersonerna 
hade därmed behövt stöd från organisationen för att kunna utveckla den strategiska 
kompetensen. De intervjupersoner som inte upplevde prioriteringen av arbetsuppgifter 
som svårt, hade stöd från organisationen i form av tydliga krav och förväntningar. 

Personlig kompetens 
Den personliga kompetensen innefattar en persons egenskaper och förmågor, samt vad 
hen har för förhållningssätt som kan påverka sin egen attityd och motivation till arbetet 
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(Lundmark, 1998). Denna kompetens var ett centralt tema hos intervjupersonerna som de 
kunde uppleva problematiskt som förstagångsledare. Här beskriver en intervjuperson hur 
hen motsvarade den personliga kompetensen som förstagångsledare: 

Men det gjorde jag ju inte. Bollen var rund för mig då. Bollen är kanske 
lite mer fyrkantig nu och kanske inte lika lättsparkad. Men den är 
fortfarande rund i kanterna. För du får aldrig gå över så att du går in och 
klankar på person, man får inte göra någon ledsen. Men jag måste också 
kunna göra skillnad på sak och person. (IP1) 

Listan kan göras lång över de egenskaper och förmågor som innefattde personlig 
kompetens enligt intervjupersonerna. De främsta egenskaper och förmågor som intervju-
personerna upplevde som viktiga för den personliga kompetensen i ledarrollen kommer 
presenteras nedan. 

Naturlig ledaregenskap 
Det var flera intervjupersoner som beskrev att om en person ska vara ledare bör hen ha 
en naturlig ledaregenskap, som innebar medfödda egenskaper som skulle underlätta 
utvecklingen av ledarkompetenser. Intervjupersonerna sa följande: 

Ja för mig tycker jag att det är jätteviktigt att man har en naturlig 
ledaregenskap [...] Det finns otroligt mycket att läsa om ledarskap men 
jag är tveksam till att alla är givna ledare, utan man bör ha någon form av 
ledartalang. (IP1) 
Vissa har bollkänsla och vissa inte. Det är lite samma sak med ledarskap, 
vissa är ledare och vissa är det inte. (IP6) 

Konflikthantering 
De flesta intervjupersonerna upplevde konflikthantering som en viktig förmåga hos 
förstagångsledare. När de var nya i sin roll, uppfattade de att många situationer behövde 
lösas utan att det skulle blåsas upp till konflikter. En intervjuperson upplevde många 
mindre vardagskonflikter i arbetsgruppen som kunde handla om att någon var taskig mot 
någon, eller att någon hade ställt mjölken på fel hylla i kylskåpet. En annan intervjuperson 
upplevde att det fanns större konflikter som hen inte kunde hantera: 

Jag hade behövt stärka upp just det här med konflikthantering eftersom 
det uppstod många situationer som var jobbiga och jag kände att jag inte 
hade den kompetens som krävdes i min första ledarroll. (IP5) 

Vidare förklarade intervjupersonen en situation hen varit med om som var utmanande: 
Jag tyckte att det svåraste var att kunna försvara mina medarbetare mot 
personer som var otrevliga och missnöjda. Jag kände att jag inte hade 
tillräckligt mycket kunskaper för att hantera de situationerna jag hamnade 
i.  Det är svårt att själv vara ledare för personer i samma ålder tyckte jag 
också liksom. (IP5) 

Citaten ovan beskriver att konflikthantering var en del av den personliga kompetensen 
som intervjupersonen hade önskat utveckla i samband med att hen blev internrekryterad 
förstagångsledare. Det var även flera andra intervjupersoner som upplevde konflikt-
hantering som problematiskt som förstagångsledare. Det berodde bland annat på att som 
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förstagångsledare ville de bli accepterade av medarbetarna och kände därmed att de 
behövde “fjäska” för medarbetarna, vilket försvårade konflikthanteringen eftersom de 
ville bli omtyckta.   

Lyhördhet 
Samtliga intervjupersoner beskrev att den viktigaste egenskapen var att vara lyhörd som 
ledare. Denna egenskap ansåg de vara viktig eftersom de arbetar med människor och 
behöver därmed förstå deras behov. De behöver även ha en förmåga att uppmärksamma 
problem. En intervjuperson uttryckte sig såhär angående vad hen ansåg vara viktiga egen-
skaper som ledare:   

Egenskaper, jag tycker det är viktigt när man är lyhörd. När det har med 
personal att göra är det viktigt att man är lyhörd. Att man kan ta till sig 
och se saker. (IP4) 

En intervjuperson beskrev även att det var viktigt att vara lyhörd för att kunna utveckla 
sitt eget ledarskap, eftersom hen kunde uppmärksammas både bra och mindre bra saker 
om sig själv som ledare. Något som bidrog till att hen upptäckte sina egna utvecklings-
punkter som förstagångsledare.  

Bestämd och beslutsamhet 
Intervjupersonerna hade olika befogenheter som förstagångsledare. Vissa av dem hade en 
mer beslutsfattande position än andra och vissa upplevde att de hade större möjlighet att 
utveckla verksamheten än andra. Trots dessa olikheter nämnde samtliga intervjupersoner 
i olika utsträckning att det var viktigt att vara bestämd och att kunna ta beslut som 
förstagångsledare. Att vara bestämd ansåg många som viktigt eftersom det annars var lätt 
att bli överkörd av andra personer inom organisationen. Detta var även en egenskap som 
utgjorde en del av den personliga kompetensen, som flera av intervjupersonerna upplevde 
som svår när de var förstagångsledare. Däremot utvecklade de denna egenskap i samband 
med erfarenheter av ledaryrket. När intervjupersonerna beskrev vad de skulle gjort 
annorlunda som förstagångsledare, uttryckte några intervjupersoner att de skulle varit mer 
bestämda: 

Ja, jag skulle varit mer bestämd och lite mer auktoritär. Jag skulle nog 
varit lite mer hård i mitt sätt att vara mot det som var fel eller så. Ibland 
kan jag vara lite för snäll i vissa situationer. (IP4)  

Ledaridentitet 
En annan viktig del inom den personliga kompetensen, förutom egenskaper och färdig-
heter, var att ledaren identifierar sig som en ledare. De intervjupersoner som hade varit 
informella ledare redan innan, upplevde det inte lika påfrestande att bli förstagångsledare, 
som de som själva inte såg sig som ledare. Här är ett citat där intervjupersonen beskriver 
hur hens tidigare roll som informell ledare har underlättat ledarskapet i rollen som ledare 
för första gången: 

Alltså ja förväntningar har ju byggts upp men jag har ju nästan varit en 
informell ledare sedan tidigare [...] För jag har redan sedan tidigare 
delegerat en del innan jag blev ledare samtidigt som jag gjorde saker. (IP4) 
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En annan intervjuperson saknade ledaridentiten, som var en del inom den personliga 
kompetensen. Intervjupersonen ansåg inte sig själv vara en ledare. Detta var svårt i hens 
nya roll som ledare. Intervjupersonen sa följande:  

Eftersom jag inte var en naturlig ledare så tror jag inte att mina med-
arbetare kunde se mig som ledare, men efter ett tag så tror jag att dem var 
nöjda med mig. (IP5) 

De intervjupersoner som tidigare hade varit informella ledare hade redan bekantat sig 
med vad positionen krävde. Det bidrog till att delegerandet av arbetsuppgifter föll sig 
naturligt och det var lättare för de medarbetarna att följa förstagångsledaren.  

Social kompetens 
Den kompetens som samtliga intervjupersoner ansåg som viktig för ledarrollen, var den 
sociala kompetensen. Detta eftersom arbetet gick ut på att leda medarbetare och 
innefattade att lösa problem, motivera och coacha medarbetare, samtidigt som hen 
behövde kunna tillgodose behov från olika delar av organisationen. Vissa intervju-
personer i denna studie blev ledare över sina tidigare arbetskamrater och andra inte. Detta 
har delvis påverkat intervjupersonernas sociala kompetens i vissa situationer, eftersom 
vissa upplevde det som svårt att ta en ledarroll över medarbetarna, samtidigt som andra 
inte upplevde att det var ett problem.  

Relation till medarbetarna 
Vissa av intervjupersonerna upplevde det som svårt med att hantera vissa sociala 
relationer. De upplevde att det kunde vara svårt att hantera relationer till deras tidigare 
arbetskamrater när de blev intenrekryterad förstagångsledare. I vissa av intervjuerna 
upplevde intervjupersonerna att det fanns viss avundsjuka bland medarbetare gentemot 
förstagångsledarna. En intervjuperson beskrev att medarbetare pratade illa bakom ryggen 
på hen. Detta eftersom de själva hade sökt tjänsten och ansåg sig själva vara bättre 
lämpade för rollen. Intervjupersonen förklarade detta på följande sätt: 

Jo bortsett från de två som jag nämnde tidigare som själv ansåg sig själva 
vara bäst lämpade för rollen, så har det gått väldigt bra [...] Jag har förstått 
att det sker ett visst skitsnack bakom min rygg på arbetsplatsen. Vilket är 
fullständig orimligt egentligen, eftersom det inte är jag som tillsatt 
tjänsten. (IP4) 

En annan intervjuperson upplevde relationen till de medarbetare som tidigare varit 
arbetskamrater med, som rolig och bra i början men som senare blev svårare när det 
övergick till en mer seriös ledarroll. Det var svårt att ta samtal som handlade om mindre 
uppskattade prestationer. En annan intervjuperson upplevde det även vara svårt att leda 
vissa medarbetare som var äldre än hen själv. 
Situationer som lönesamtal upplevde en intervjuperson vara svårt som internrekryterad 
förstagångsledare. Hen upplevde att det var en känslig situation hos medarbetarna och en 
viktig del som ledare behövde uppmärksamma. Intervjupersonen reflekterade även över 
sin position, angående hur nära intervjupersonen skulle vara sina medarbetare. Intervju-
personen ansåg att hen som ledare inte skulle vara med på allt, och tog därmed medvetet 
avstånd från medarbetarna som förstagångsledare. Däremot ansåg sig intervjupersonen 
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att det var viktigt att kunna skämta med medarbetarna och kunna delta i vissa aktiviteter, 
men inte allt. Intervjupersonen sa att:  

Jag tycker inte att chefen jämt ska vara med. Jag tycker att chefen kan få 
vara offer för skitsnack på en fika [...] Sen så har ju jag sagt till dem att 
jag inte kommer gå på rykten, jag kommer ta tag i saken när ni säger till 
mig om det är något som inte funkar. Det vill jag ha till mig. (IP1) 

Flera av intervjupersonerna beskrev även en del fördelar med att ha varit tidigare arbets-
kamrat med sina medarbetare. Bland annat beskrev intervjupersonerna att de visste hur 
medarbetarna fungerade, samt att de som internrekryterad förstagångsledare visste hur de 
skulle motivera dem. En intervjuperson beskrev det såhär: 

Åhh, det finns massor med fördelar men framförallt det här sociala att ha 
koll på hur och vad som funkar med vissa och vad som inte funkar med 
vissa.  Just det här jag sagt innan med att pusha och inte pusha. Ska man 
vara rak och hård, ska man glida in från sidan och säga “tänk på detta”. 
Hur man gör framförallt det. (IP4) 

Relation till cheferna 
En intervjuperson beskriver svårigheten med den sociala kompetensen som förstagångs-
ledare, att hen ofta kunde bli överkörd av medarbetare och att cheferna till intervju-
personen inte tog ansvar i sina arbetsuppgifter.  

Jag blev ju överkörd rätt ofta. Av starka individer i gruppen. Det kunde 
vara att man struntade i överenskommet arbetssätt. Sen när man pratade 
om det var allt jättebra och sen händer det igen. Det hängde ju ihop med 
att man inte hade det formella personalansvaret heller. För så rapporterade 
man till min chef som inte riktigt tog i det. Då vart det ganska 
verkningslöst också när det inte blev några konsekvenser för den 
individen, som bröt mot överenskommelsen. (IP2) 

Detta citat indikerar att den sociala kompetensen utifrån relationerna som förstagångs-
ledare har till medarbetare, även påverkas av relationen till förstagångsledarens chefer. 
Intervjupersonernas upplevelse av relationerna till cheferna var inte särskilt positivt, som 
bland annat berodde på att de fick bristfälliga introduktioner. Det var även oklara för-
väntningar och de upplevde inte att cheferna tog sitt ansvar. En intervjuperson sa följande 
angående chefernas förväntningar på intervjupersonen som förstagångsledare: 

Jag vet inte om de hade några förväntningar. Ja men det var typ så här 
“städa undan skiten, så slipper jag ta i det”, typ. (IP2) 

Intervjupersonerna upplevde att de hamnade i en problematisk sits, eftersom de som 
ledare ofta skulle förmedla nya regler och budskap till medarbetarna som deras chefer 
hade bestämt. De upplevde att det skapade en frustration inom dem, speciellt som 
förstagångsledare, eftersom de själva inte kunde stå för det de skulle förmedla, samt att 
de även fick ta emot responsen från medarbetarna som inte alltid var positiv. Intervju-
personerna upplevde även att de inte hade någon som de kunde ventilera sina känslor och 
upplevelser med. Visserligen har vissa av intervjupersonerna haft coaching och formella 
möten med sina chefer. Däremot ställdes mötena oftas in eller utfördes på grund av 
chefernas pliktskyldighet, som inte fyllde någon funktion för intervjupersonerna. Flera av 
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intervjupersonerna berättade att de skulle ha begärt mer av sina chefer som förstagångs-
ledare för att de skulle få bättre respons i deras arbete. De upplevde att detta skulle kunna 
ha förbättrat deras kompetensutveckling och deras självkänsla som förstagångsledare, 
samt även gett dem möjlighet att kunna undvika stress.  

Funktionell kompetens 

Den funktionella kompetensen bygger på de andra fyra kompetenserna, yrkesteknisk, 
strategisk, personlig och social kompetens, vilket innebär att det kan vara svårt att uppnå 
denna kompetens om hen saknar någon av de andra kompetenserna (Lundmark, 1998). 
När intervjupersonerna hade fått berätta om vad de själva ansåg att de skulle gjort 
annorlunda i situationer som internrekryterad förstagångsledare, framkom blandade svar. 
Vissa av intervjupersonerna ansåg att de skulle gjort allt annorlunda och andra upplevde 
att de hanterade situationen bra som förstagångsledare. De intervjupersoner som upplevde 
att de hade gjort saker och ting annorlunda, upplevde att förväntningarna var otydliga på 
dem som förstagångsledare. Andra upplevde även att de inte helt hade utvecklat den 
personliga och sociala kompetensen fullt ut. Då intervjupersonerna upplevde att de kunde 
hamna i situationer som de tidigare inte varit med om, som därmed var svårt att hantera. 
Den funktionella kompetensen var något som utvecklades i och med erfarenhet av 
ledaryrket upplevde intervjupersonerna. Då de lärde sig hur de skulle hantera olika 
människor, samt vad som krävdes av de som ledare och att de själva behövde skapa en 
insikt om sitt eget ledarskap. 
Ledares huvuduppgift var att leda sina medarbetare. Intervjupersonerna förklarade att 
ledarskap var för dem att se individen, stötta och motivera medarbetarna. Intervju-
personerna upplevde att i sitt arbete som ledare skulle de motivera sina medarbetare till 
bättre prestationer och motivera för att de skulle uppnå mål. En intervjuperson upplevde 
att detta gick relativt bra som internrekryterad förstagångsledare eftersom hen inte såg 
något större problem med att leda andra. Intervjupersonen upplevde att hen hade 
förmågan att motivera sina medarbetare från början. Den sociala kompetensen ansåg de 
flesta av intervjupersonerna att de hade som förstagångsledare och att det gick bra att leda 
andra. De upplevde att det var mycket toppar och dalar som förstagångsledare, då vissa 
situationer var svårare att hantera än andra.  
Däremot berättade intervjupersonerna att de hade önskat att de kunde varit lite tuffare 
som internrekryterad förstagångsledare, flera intervjupersoner menade att de inte hade 
kompetensen att leda andra. Det var lätt att ge efter för medarbetarna och att lyssna för 
mycket på sina medarbetare, eftersom de tidigare haft en nära relation som arbets-
kamrater. Det kunde också vara så att intervjupersonerna hade haft en konflikt med någon 
av medarbetarna sedan tidigare eller att medarbetare kunde vara missnöjda med valet av 
ledare. Detta påverkade deras ledarskap som ledare för första gången.   

Jag fick börja på en ganska låg nivå, men det utmanade mig kanske mer i 
de psykosociala skillsen [...] Så jag tror att för mig var det okej bakgrund, 
men det har ju också krävt att jag har den långa erfarenheten från företaget. 
För gruppen visste vem jag var, gruppen visste ju att ”jaha där är IP1, hen 
jobbar, hen kan det hen gör”. Så jag hade ju med mig pondus. (IP1) 

Ovanstående citat beskriver en av fördelarna att intervjupersonen blev internrekryterad 
förstagångsledare, på grund av den långa erfarenheten intervjupersonen hade inom 
företaget sedan innan. Erfarenheten inom företaget innebar att hen hade samlat på sig 



 

24 

 

både personlig, social, strategisk och yrkesteknisk kompetens. Detta bidrog till att 
intervjupersonen blev accepterad som ledare snabbt och därmed ökade möjligheten att 
leda medarbetarna.  
Vissa av intervjupersonerna upplevde övergången från medarbetare till ledare som 
mindre påfrestande än andra. Men det var ändå många av dem som beskrev hur de under-
skattade sin egen förmåga som internrekryterad förstagångsledare. De upplevde att detta 
förändrades över tid, att självkänslan ökade efter en tid som ledare och att ledare började 
tro på det de gjorde, vilket utvecklade deras funktionella kompetens.  

Jag ifrågasatte mig själv mycket och det har nog med erfarenheten kommit 
att jag har slutat med det. Jag litar på det jag gör istället. (IP1) 

Organisatoriskt stöd 
Det organisatoriska stöd som intervjupersonerna upplevde var viktiga för utveckling av 
kompetenser som internrekryterad förstagångsledare var formell utbildning, introduktion 
och feedback. Intervjupersonerna upplevde otillräckligt organisatoriskt stöd när de blev 
internrekryterad förstagångsledare.   

Så jag hade en ganska så naiv inställning och där hade jag kanske behövt 
någon form av ledarskapsutbildning i att tänka på eller något sånt kanske. 
Jag hade också behövt en tydligare överlämning från tidigare person som 
hade haft samma tjänst. Och inte klivit i de här fällorna då. (IP2) 

Formell utbildning 
Det var få av intervjupersonerna som fick någon formell ledarskapsutbildning i samband 
med att de blev internrekryterade till ledare för första gången. En intervjuperson fick en 
formell ledarskapsutbildning i samband med övergången från medarbetare till ledare. Hen 
upplevde att utbildningen bidrog till kompetensutveckling i den nya yrkesrollen som 
ledare, eftersom hen fick bredare kunskap om verksamheten. Intervjupersonen upplevde 
även att den formella utbildningen bidrog till ökad kompetens inom de mer administrativa 
arbetsuppgifter, som bland annat regler och arbetsrätt. 

Det gav ju mig ett vidare perspektiv på hela företaget [...] Jag byggde ett 
nätverk. Vi har ju än idag kontakt med vissa av dem som gick 
ledarskapsutbildningen där vi träffas och lunchar ibland. Och man ser hur 
vi har utvecklats och var man är idag. (IP1) 

De flesta saknade formell ledarskapsutbildning i samband med övergången från med-
arbetare till ledare. En intervjuperson fick utbildning i datasystem i samband med att hen 
blev förstagångsledare. Hen fick även en formell ledarutbildning som däremot inte skedde 
när intervjupersonen var förstagångsledare, som intervjupersonen hade önskat kommit i 
samband med övergången från medarbetare till ledare. 

Nej. Ja eller utbildning i olika datasystem så, men inte i praktiska 
ledarskapet så. Det kom efter något halvår, då gick jag en ledarskaps-
utbildning, som sträckte sig under ett halvår [...] Så den där lärde jag mig 
mycket av. Men det kanske kom för sent i tiden. (IP2) 

Intervjupersonerna upplevde att en formell ledarskapsutbildning gav dem bättre förut-
sättningar för ledarskapet, i och med att de kunde diskutera gemensamma problem mellan 
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andra ledare som deltog i kursen, samt att de skapade ett bra nätverk mellan varandra. En 
intervjuperson upplevde även att den formella ledarskapsutbildningen var betydelsefull 
eftersom den givit inspiration för den nya yrkesrollen och arbetet. Denna intervjuperson 
beskrev även att utbildningen gav bekräftelse på vad som var korrekt inom ledarskapet. 

Introduktion 
Introduktion är ett stöd för att utveckla sina kompetenser hos de som blir förstagångs-
ledare. De flesta av intervjupersonerna upplevde att de hade en dålig introduktion som 
internrekryterad förstagångsledare. IP4 upplevde att introduktionen för att bli ledare för 
första gången inte var tillräcklig, då hen gick miste om information som tillhörde tjänsten. 
Intervjupersonen hade önskat sig en form av checklista med beskrivning av arbets-
uppgifter. Anledningen till detta angav IP4 berodde på att hen hade arbetat i organisa-
tionen tidigare som medarbetare, och därför har det funnits förväntningar på att hen redan 
kunde arbetsuppgifterna. 

Jag fick egentligen en oerhört kort introduktion. Det blev ju bara några 
timmar rent ut sagt, drygt fyra timmar och fick aldrig någon introduktions-
checklista, genomgång av rutinerna eller något liknande. Mestadels för att 
cheferna och samordnarna utgick från att jag sedan tidigare kan detta. 
(IP4) 

Introduktionen upplevde många av intervjupersonerna som dålig eftersom det inte var en 
tydlig överlämning av arbetsuppgifter från den tidigare ledaren. En intervjuperson för-
klarade detta på följande sätt: 

Jag gick bredvid min föregångare i en vecka. Han jobbade aktivt till sin 
sista minut. Jag gick som i någon form av praoelev bredvid och tog inte 
in något större intryck egentligen [...] Så introduktionen var bristfällig. 
(IP2) 

Den dåliga introduktionen för internrekryterade förstagångsledarna gav även andra 
konsekvenser för intervjupersonerna som att det blev otydliga förväntningar från ledning 
och chefer. En intervjuperson menade att detta bidrog till att det var ett ständigt sökande 
efter positioneringar med medarbetarna, som tärde på relationen mellan hen och med-
arbetarna. En annan intervjuperson upplevde även att bristen på introduktion påverkade 
hens ledaridentitet, då hen beskrev som följande: 

Ja jag hade behövt en introduktion eftersom jag inte ser mig själv som en 
ledare, så jag tycker mer om att få instruktioner än att ge instruktioner så 
det var tufft. (IP5) 

Feedback 
Feedback från chefer och medarbetare ansåg intervjupersonerna vara värdefulla för stöd 
till utveckling av kompetenser som internrekryterad förstagångsledare. Feedback fick 
dem att förstå vad de gjorde bra och vad de behövde utveckla som ledare. En intervju-
person hade så kallat upward feedback, som innebar att medarbetarna gav feedback till 
ledaren. 

Jag kanske gav mig själv lite sämre betyg än vad jag fick. För vi jobbar 
utefter med olika verktyg, så har vi något som heter upward feedback [...] 
Jag anmälde mig och sa att jag vill efter ett år få genomgå det här med 
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min grupp. Det kan vara en ganska tuff grej att göra för att man blir ju 
bedömd [...] Ja och sen i alla fall fick jag ju reda på att jag fick jättefin 
kritik. (IP1) 

Däremot upplevde intervjupersonerna att de hade behövt mer stöd från chefer för 
utveckling av sina kompetenser, eftersom flera chefer inte var närvarande. Vissa intervju-
personer hade inplanerade formella möten med sina chefer, som skulle ha en stöttande 
och coachande funktion. Däremot blev dessa möten verkningslösa eftersom cheferna 
hade främst dessa möten på grund av pliktskyldighet, samt att de också ofta ställde in 
dessa möten. Intervjupersonerna upplevde att cheferna inte tog samma ansvar för ledarna 
som ledarna skulle göra över medarbetarna. Intervjupersonerna upplevde detta som 
frustrerande och påfrestande i ledarrollen och speciellt i en situation som ledare för första 
gången. 

DISKUSSION 
I denna del kommer analysen och resultatet som redovisats i föregående kapitel 
diskuteras och problematiseras. Resultatdiskussionen sätts i relation till tidigare 
forskning och bakgrund. Metoden som använts i denna studie kommer även 
problematiseras och diskuteras.  

Metoddiskussion 
En kvalitativ studiedesign har använts i denna studie för att uppnå studiens syfte och 
besvara studiens frågeställningar. Uppsatsskribenterna har använt sig av semi-
strukturerade intervjuer för att få en djupare förståelse av intervjupersonernas upplevelse 
av att bli internrekryterad förstagångsledare. Metodvalet har resulterat i att intervju-
personerna har kunnat öppna sig och de har haft möjlighet att beskriva sina upplevelser 
som förstagångsledare. Däremot upplevde uppsatsskribenterna en nackdel med att 
använda intervju som metod, att det fanns möjlighet för intervjupersonerna att svara 
utifrån vad de tror att uppsatsskribenterna vill höra. Visserligen märkte uppsats-
skribenterna av det ytterst lite, men det har ändå uppsatsskribenterna beaktat vid 
bearbetning av materialet. Uppsatsskribenterna använde sig av en intervjuguide som var 
utformad med bland annat öppna frågor, så att intervjupersonerna inte skulle bli 
påverkade av att ge svar som de tror intervjuaren vill höra. Denna intervjuguide gav även 
uppsatsskribenterna möjlighet att genomföra liknande intervjuer, då dessa inte genom-
fördes tillsammans.  
Intervjuguiden utformades av fem olika teman utifrån den valda teoretiska utgångs-
punkten i uppsatsen, vilket var Lundmarks (1998) kompetensblomma. Detta för att 
studien skulle följa en röd tråd. Det fanns både fördelar och nackdelar med denna 
tematisering. Fördelen var att det blev enklare att identifiera olika underteman till 
kompetenser. Nackdelen var däremot att vissa av kompetensernas underteman var 
kopplade till flera delkompetenser, men som i denna studie kategoriseras under en 
delkompetens, exempelvis att konflikthantering hamna under personlig kompetens som 
även kan tillhöra social kompetens. Däremot har uppsatsskribenterna tagit detta i hänsyn 
vid bearbetning av materialet.  
Det fanns negativa effekter med att använda sig av Lundmarks (1998) kompetensblomma 
som teoretisk utgångspunkt. Exempelvis att inte allt som intervjupersonerna sa kommer 
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med i resultatet, eftersom allt inte var relevant och inte passade utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Däremot kan intervjuguidens utformning med tematisering i relation till 
öppna frågor, kan vara en bidragande faktor till att intervjupersonernas svar blev 
användbart till studien. Intervjupersonernas svar och uppfattningar om sitt ledarskap som 
internrekryterad förstagångsledare blev användbart till studien utifrån syfte, fråge-
ställningar och tidigare forskning. Frågorna ledde även till diskussioner och reflektioner 
om deras period som förstagångsledare, vilket var en stor fördel med det kvalitativa 
metodvalet.  
Fejes & Thornberg (2009) förklarar att för att en intervju ska vara tillförlitlig, ska den 
som utför och utformar intervjun testa intervjumaterialet innan det används. En 
testintervju genomfördes för att testa intervjumaterialet och säkerställa att intervju-
frågorna gick att svara på. Upplägget på intervjuguiden och att tidsramen för intervjun 
skulle kontrolleras och vara funktionell för studien. Korrigeringar som gjordes efter 
testintervjun var justeringar av två frågor som uppfattades som upprepande.  
En möjlig risk med kvalitativ metod var att intervjupersonerna inte skulle våga nämna 
sina misstag och brister i en intervju, utan att de istället skulle vilja visa upp sig som en 
bra ledare. Detta uppmärksammade uppsatsskribenterna lite i början av intervjuerna, men 
detta var inget problem i studien, då intervjupersonerna öppnade sig fort och delgav både 
positiva och negativa erfarenheter. 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie är att utforska internrekryterade förstagångsledares uppfattningar 
av vilka kompetenser som krävs för ledarrollen, samt hur organisationer kan stötta 
internrekryterade förstagångsledare i att utveckla dessa kompetenser. Studiens fråge-
ställningar har besvarats och analyserats. Figur 2 är en omarbetad kompetensblomma som 
baseras på Lundmarks (1998). Däremot är innehållet i de olika kronbladen är omarbetade 
utifrån resultatet från denna studie.  
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Figur 2: Lundmarks (1998, s. 35) kompetensblomma, omarbetad utifrån studiens resultat. 

Viktiga ledarkompetenser 
Denna kompetensblomma, i figur 2, fokuserar på ledarkompetenser som är en för-
djupning av Lundmarks (1998) kompetensblomma. Den yrkestekniska kompetensen som 
intervjupersonerna särskilt påpekade, var kännedom om lagar och regler, arbetsprocesser 
och tekniska kunskaper. Den strategiska kompetensen innefattar en förmåga att utveckla 
ett nytt förhållningssätt och att kunna prioritera arbetsuppgifter enligt intervjupersonerna. 
Den personliga kompetensen innefattar lyhördhet, bestämd och beslutsamhet som 
intervjupersonerna ansåg vara viktiga som ledare. De upplevde även att en del av den 
personliga kompetensen innebar att ledaren har en naturlig ledaregenskap och att hen kan 
hantera konflikter. Intervjupersonerna upplevde även att skapa sig en ledaridentitet var 
viktigt för att utveckla egenskaper och färdigheter för att uppnå den personliga 
kompetensen. Den sociala kompetensen innefattar relationer till medarbetare och chefer, 
då de som ledare skulle förhålla sig till både dessa grupper.    
Resultatet av denna studie har visat att internrekryterade förstagångsledare upplevde att 
de viktigaste kompetenserna för att klara av ledarrollen är funktionell, social och 
personlig kompetens. Den funktionella kompetensen är den kompetens som var den 
svåraste kompetensen att uppnå eftersom den innefattar alla de andra fyra kompetenserna 
från Lundmarks (1998) kompetensblomma. Denna kompetens var en av de viktigaste 
enligt intervjupersonerna, eftersom den kompetensen har betydelse för hur ledaren 
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hanterar en specifik situation. Detta stämmer överens med hur Lundmark (1998) 
beskriver den funktionella kompetensen. Den sociala och personliga kompetensen upp-
levde intervjupersonerna i denna studie var viktigast för ledarrollen eftersom de menar 
att dessa kompetenser var viktiga för att kunna leda och hantera medarbetare. Lundmark 
(1998) redogör att det inte är någon delkompetens som väger tyngre än den andra, utan 
att alla fyra ska leda till funktionell kompetens, vilket är det optimala för att kunna klara 
av arbetsrollen och alla olika situationer som uppstår. Å andra sidan finns det tidigare 
forskning, vilket även intervjupersonerna uppger, som visar att de social och personlig 
kompetens är viktigast för ledarrollen (Park & Faerman, 2019; Benjamin & O´Reilly, 
2011; Andersson 2010; Hill, 2004).  
Intervjupersonerna upplevde att den yrkestekniska och den strategiska kompetensen inte 
var lika viktiga som de andra kompetenserna. Detta kan bidra till konsekvenser, att 
intervjupersonerna inte uppnår den funktionella kompetensen, då Lundmark (1998) 
menar att alla delkompetenser är lika viktiga. Anledningen till att den yrkestekniska och 
strategiska kompetensen inte upplevs vara lika viktiga hos intervjupersonerna, kan bero 
på att de innehåller aspekter som inte upplevs lika viktiga i ledarrollen som de andra 
kompetenserna gör. Den yrkestekniska kompetensen relateras till de mer administrativa 
arbetsuppgifterna, och den strategiska kompetensen relateras till ledarens individuella 
hanteringsförmåga och förhållningssätt. Tidigare forskning har inte uppmärksammat den 
yrkestekniska kompetensen som den viktigaste kompetensen för ledare. I tidigare 
forskning uppmärksammas den strategiska kompetensen mer eftersom det handlar om 
förstagångsledarens förhållningssätt till det nya arbetet och hur hen behöver förändra sina 
arbetsmetoder. Det menar Park och Faerman (2019) är en stor del i och med en övergång 
från medarbetare till ledare.  
I denna studie upplevde intervjupersonerna att de sedan tidigare hade med sig vissa av 
kompetenserna när de blev förstagångsledare. Vissa upplevde att de hade den sociala 
kompetensen eftersom de visste hur medarbetarna fungerade och visste därmed hur hen 
skulle leda och motivera dem. Haaland och Dale (2005) redogör också för att de som blir 
ledare för första gången genom internrekrytering har god kännedom om organisations-
kulturen och medarbetarna, vilket kan underlätta utveckling av den sociala kompetensen. 
Däremot menar de att det kan bli problematiskt eftersom förstagångsledaren har en annan 
relation till medarbetarna sedan innan, som därmed kan försvåra utveckling av den sociala 
kompetensen (Haaland & Dale, 2005). Flera av intervjupersonerna upplevde detta som 
problematiskt eftersom de tidigare haft en annan relation till medarbetarna när de själva 
var medarbetare. Intervjupersonerna upplevde då avundsjuka från medarbetare när de 
blev internrekryterad förstagångsledare och att ledarrollen krävde en distans till 
medarbetarna som förändrade relationen till dem. För att utveckla den sociala 
kompetensen behövde förstagångsledarna få stöd i detta. Den yrkestekniska kompetensen 
upplevde vissa av intervjupersonerna att de hade med sig till viss del när de blev 
internrekryterad förstagångsledare. De upplevde då att de hade kunskap om arbets-
processen eftersom de arbetat i organisationen sedan tidigare. De hade en förståelse för 
strategier och utmaningar som kan förekomma inom organisationen. Haaland och Dale 
(2005) påstår även detta vara en fördel för de som är internrekryterade förstagångsledare. 
Däremot upplevde vissa av intervjupersonerna att det var viktigt att få stöd i att utveckla 
kunskaper inom lagar och regler, som utveckla den yrkestekniska kompetensen. 
De kompetenser som intervjupersonerna upplevde att de främst hade behövt stöttning i är 
den strategiska, sociala och personliga kompetensen. Den strategiska kompetensen 
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påverkade intervjupersonernas upplevelse av att bli internrekryterad förstagångsledare, 
eftersom de inte visste hur de skulle prioritera och förhålla sig till sin nya position. 
Tidigare forskning har även kommit fram till detta, då Park och Faermans (2019) studie 
visade att ledarna i den studien hade svårt med att utveckla den strategiska kompetensen. 
Detta eftersom de nya arbetsuppgifterna som ledare var otydliga och de inte visste hur de 
skulle hantera dessa, samt de krav och förväntningar som fanns på internrekryterade 
förstagångsledarna (Park & Faerman, 2019). Intervjupersonerna upplevde stöd som 
bidrog till tydligare krav och förväntningar från främst chefer. Det var även viktigt för att 
utveckla den sociala kompetensen som förstagångsledare, eftersom intervjupersonerna 
upplevde att tydliga krav och förväntningar från chefer skulle ha underlättat förhållandet 
till medarbetare och chefer.  
Intervjupersonerna upplevde även att de skulle behövt mer stöd i att utveckla den 
personliga kompetensen, för att utveckla egenskaper och förmågor som kan vara viktiga 
i en ledarroll. Haaland och Dale (2005) menar också att det kan vara problematiskt för 
förstagångsledare att utveckla ledaregenskaper. Intervjupersonerna upplevde även att 
ledaridentitet var viktigt för den personliga kompetensen, som vissa intervjupersoner 
upplevde att de hade svårt att utveckla. Ledaridentiteten bidrog till att det blev mycket 
enklare att utveckla ledaregenskaper, samt att leda sina medarbetare enligt intervju-
personerna. Däremot upplevde vissa andra av intervjupersonerna inte att det var ett 
problem att utveckla en ledaridentitet, eftersom de hade varit informella ledare i sin 
tidigare roll som medarbetare. Tidigare forskning har, precis som denna studie, också 
kommit fram till att ledaridentiteten är viktig hos ledare, men att den kan vara svårt att 
utveckla som förstagångsledare (Hill, 2004; Andersson, 2010). Den sociala och 
emotionella kompetensen kan enligt Park och Faerman (2019) hjälpa förstagångsledare 
att utveckla en ledaridentitet. Vissa av intervjupersonerna i denna studie upplevde att 
ledaridentiteten utvecklades i samband med att den sociala kompetensen utvecklades, i 
och med att medarbetarna då började acceptera intervjupersonen som ledare.  
Den personliga kompetensen upplevde intervjupersonerna vara en av de viktigaste 
kompetenserna för att hantera ledarrollen samt att de ville ha stöd för att utveckla denna 
kompetens. Däremot upplevde flera av intervjupersonerna att en del av den personliga 
kompetensen innefattar att ha en naturlig ledarskapsförmåga, som de menar är en 
medfödd förmåga. Därför kan det ifrågasättas om förstagångsledare behöver stöd för att 
utveckla den personliga kompetensen, eftersom de upplevde att antingen är man ledare 
eller inte. Däremot menar både tidigare forskning och intervjupersonerna att det finns 
stödfunktioner för att utveckla den personliga kompetensen (Park & Faerman, 2019; 
Lundmark, 1998), vilket kan innebära att man kan utveckla den kompetensen även oavsett 
om personen har eller inte har en naturlig ledarskapsförmåga.   

Stöd för internrekryterade förstagångsledares kompetensutveckling 
Resultatet av denna studie är att ledarna upplevde att organisationen kan stötta intern-
rekryterade förstagångsledare i att utveckla de nya kompetenserna genom formell 
utbildning, introduktion och feedback. Intervjupersonerna upplevde att formell utbildning 
kunde underlätta utveckling av kompetenser, eftersom de får ta del av metoder och teorier, 
samt andras erfarenheter och tips om hur ledare kan hantera olika situationer. Erfarenhets-
utbyte, reflektion och teoretisk kunskap är även något Lundmark (1998) menar vara en 
viktig del av utvecklingen av kompetenser. Däremot redogör både Hill (2004) samt 
Haaland och Dale (2005) för att ledarkompetenser främst utvecklas i samband med 



 

31 

erfarenhet, inte från formella utbildningar. Utveckling av ledarkompetenser i samband 
med erfarenhet var även något intervjupersonerna upplevde som viktigt, eftersom de 
ansåg att de behövde stöta på vissa situationer i verkligheten för att lära sig hantera dessa. 
Det kunde till exempel handla om den sociala kompetensen i fråga om hur de skulle 
hantera relationen till sina medarbetare för att leda dem. Däremot upplevde intervju-
personerna ändå att den formella utbildningen var ett viktigt stöd för utveckling av alla 
kompetenser.  
Intervjupersonerna upplevde, såsom även Lundmark (1998) menar, att en tydlig 
introduktion skulle underlättat utveckling av alla kompetenser utifrån kompetens-
blomman. Detta eftersom introduktionen skulle kunna gett de tydligare krav och riktlinjer 
från organisationen, vilket skulle underlättat deras arbete som ledare och även övergången 
från medarbetare till ledare. Det kunde exempelvis vara att de som internrekryterade 
förstagångsledare hade fått ökad förståelse för sin roll i verksamheten, som hade under-
lättat prioritering av arbetsuppgifter. Tydliga riktlinjer och krav från organisationer har 
även tidigare forskning kommit fram till är viktigt för de som blir förstagångsledare 
(Andersson, 2010; Manderscheid & Ardichvili, 2008).  
Manderscheid och Ardichvili (2008) menar att feedback från medarbetare kan hjälpa de 
som blir förstagångsledare då det hjälper att finna en samhörighet mellan ledare och 
medarbetare. Detta upplevde även några av intervjupersonerna i denna studie vara viktigt, 
eftersom de fick veta vad de gjorde bra och vad de behövde utveckla. Detta upplevde de 
som en utvecklingsmöjlighet för dem själva som ledare, då de själva upplevde att som 
ledare måste de hela tiden rannsaka sig själva för att utveckla sina kompetenser. De ansåg 
att kompetensutveckling inte slutar efter att de har arbetat som ledare i några år, ledare 
måste hela tiden utvecklas för att vara en bra ledare. Manderscheid och Ardichvili (2008) 
menar även att coaching kan vara viktigt för att kunna utveckla kompetenser i samband 
med en övergång i arbetslivet. Detta fick några intervjupersoner i form av samtal med 
chefer. Däremot var dessa samtal otillräckliga eftersom cheferna gjorde det mest av plikt-
skyldighet, som inte bidrog till att de fick den feedback de behövde för att utveckla ledar-
kompetenser. 
De flesta av intervjupersonerna i denna studie upplevde att de hade behövt mer stöd från 
organisationen i samband med att de blev internrekryterade förstagångsledare. Detta 
gällde såväl de som hade fått någon form av stöd och de som inte fått något stöd alls. En 
av anledningarna till att intervjupersonerna inte fick stöd eller tillräckligt stöd i att 
utveckla ledarkompetenser, kan vara att flera av dem blev tillfrågade tjänsten, istället för 
att de sökte själva. Detta menar Haaland och Dale (2005) kan vara problematiskt när en 
person ska inta en ledarposition. Intervjupersonerna kan ha blivit rekryterade på grund av 
att organisationen ansåg att de besatt ledarkompetenser, men som intervjupersonerna 
upplevde att de behövde utveckla. Tidigare forskning lyfter fram att internrekryterade 
förstagångsledare inte får samma förutsättningar för utveckling av kompetenser, eftersom 
organisationer kan ta för givet att de redan har de kunskaper och färdigheter som behövs 
för att utveckla ledarkompetenser (Milligan, et al., 2013). Detta kan vara en förklaring till 
varför intervjupersonerna upplevde otillräckligt stöd från organisationerna när de blev 
internrekryterade förstagångsledare.  
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Slutsatser & fortsatt forskning 
Denna studies slutsats är att de kompetenser som internrekryterade förstagångsledare 
anser vara viktigast för att klara av ledarrollen är den funktionella, sociala och personliga 
kompetensen. Den strategiska och yrkestekniska kompetensen är också viktiga, men de 
andra tre kompetenserna upplevdes som mest relevanta för att klara av ledarrollen. 
Intervjupersonerna uppfattade att organisationen kan stötta internrekryterade 
förstagångsledare i att utveckla dessa kompetenser genom formell utbildning, 
introduktion och feedback. Däremot upplevde flera av intervjupersonerna att de utvecklar 
ledarkompetenser i samband med erfarenhet, då förstagångsledare behöver stöta på 
situationer i praktiken för att lära sig hantera dessa.  
Denna studie har fokuserat på ledarens perspektiv av vad hen upplever som viktiga 
kompetenser och stöd för dess utveckling. Förslag på fortsatt forskning skulle vara 
intressant att undersöka samma ämne, då utifrån medarbetares och organisationers 
perspektiv på hur de ser på förstagångsledare kompetenser och stödet de behöver. Det 
skulle även vara intressant att studera skillnaderna mellan internrekryterade och extern-
rekryterade förstagångsledares utveckling av kompetenser, samt jämföra vilket stöd de 
får från organisationer. 
Denna studie är pedagogisk och arbetslivspedagogisk relevant eftersom studien har lyft 
fram aspekter i hur det går att utveckla kompetenser för internrekryterade förstagångs-
ledare. Resultatet kan troligtvis även appliceras på ledare i allmänhet då intervju-
personerna upplevde att dessa kompetenser är även viktigt i deras roll som ledare, inte 
bara som förstagångsledare. Denna studie är även pedagogisk relevant eftersom resultatet 
har visat att det är en ständig lärandeprocess för ledare, då de hela tiden måste lära sig 
nya saker och utvecklas. Resultatet har även visat att stöd till lärande är viktigt i deras 
utveckling och arbete. Förslag på fortsatt forskning är att öka förståelsen och klargöra vad 
resten av organisationen upplever som viktiga ledarkompetenser och hur internrekryterad 
förstagångsledare kompetensutvecklas. Förslaget om att studera skillnader mellan 
intenrekryterade och externrekryterade förstagångsledare kompetensutveckling och stöd, 
skulle även vara pedagogiskt relevant för att se hur organisationer stöttar olika 
förstagångsledare i deras kompetensutveckling. 
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Missivbrev 
 
Hej! 
Våra namn är Lisetta Casagrande och Maja Berglund och vi studerar 
Arbetslivspedagogik/Pedagogik på Linnéuniversitetet. Vi avslutar nu våra studier med en 
kandidatkurs i Arbetslivspedagogik/Pedagogik och genomför därför en undersökning i 
upplevelsen av att vara ledare för första gången. 
Vårt syfte är att få en större inblick i hur upplevelsen är hos ledare för första gången 
gällande vilka kompetenser som anses vara viktiga för att klara ledarrollen. Vi är alltså 
intresserade av dina erfarenheter du hade när du var ny ledare. 
Vi kommer att ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer som innebär att 
allt som du säger är konfidentiellt och materialet kommer endast att analyseras av oss 
(Lisetta och Maja) och sedan raderas efter studiens slut. Ditt deltagande är frivilligt och 
du har full möjlighet att när som helst under studien avbryta din medverkan. Granskning 
av intervjun ska bara vara till för underlaget till vår analys i studien. Resultatet kommer 
endast användas i forskningsändamål. 
Vi kommer använda oss av personliga intervjuer som beräknas ta ca 45–60 minuter. 
Intervjun kommer att spelas in för att underlätta för oss vid analysen. Vi hoppas att du 
har möjlighet att delta. 
Om du några frågor är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare för mer 
information. Hoppas vi ses! 
Med vänliga hälsningar, 

Lisetta Casagrande och Maja Berglund 
 

Kontaktuppgifter: 
Lisetta Casagrande: lc222gj@student.lnu.se - 070-3875068 

Maja Berglund: mb224rm@student.lnu.se - 076-3942923 
Handledare: Marie Gunnarsson: marie.gunnarsson@lnu.se 
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Intervjuguide 
Inledning 
Förklaring kring vad intervjun kommer beröra för ämne: 
Ämnet i studien kommer vara förstagångsledares uppfattningar om vilka kompetenser 
som anses vara viktiga för att klara ledarrollen. Vilka kompetenser som behövs i samband 
med övergången från att vara medarbetare i samma organisation till att bli ledare. 

Förklara vad vi menar med begrepp såsom förstagångsledare och medarbetare: 
Förstagångsledare: I denna intervju kommer vi använda oss av begreppet förstagångs-
ledare, med det begreppet syftar vi till när du blev ledare för första gången.  
Medarbetare: Begreppet medarbetare syftar i denna studie till arbetstagare i organisa-
tioner som inte har någon chef- eller ledarposition. Det är de arbetstagarna som blir ledda 
av ledarna.  
Etiska riktlinjer, rättigheter och anonymitet: 
Vi kommer att ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer som innebär att 
allt som du säger är konfidentiellt och materialet kommer endast att analyseras av oss 
(Lisetta och Maja) och sedan raderas efter studiens slut. Ditt deltagande är frivilligt och 
du har full möjlighet att när som helst under studien avbryta din medverkan. Granskning 
av intervjun ska bara vara till för underlaget till vår analys i studien. Resultatet kommer 
endast användas i forskningsändamål. 

Bakgrundsfrågor 
• Arbetar du som ledare nu? 
• Hur länge har du arbetat som ledare? 
• När blev du ledare för första gången? 
• I vilken organisation blev du ledare för första gången? 
• Vad arbetade du som innan du blev förstagångsledare? 
• Vad var dina främsta arbetsuppgifter som förstagångsledare? 
• Vilka arbetsuppgifter såg du som mest utmanande som förstagångsledare? 

 
• Vilka kompetenser anser du är viktiga för ledarrollen? 
• Hur tycker du såhär i efterhand att du motsvarade detta?  
• Var detta några kompetenser du saknade eller hade behövt stärka upp inför ditt 

nya uppdrag? 

Intervjudel 
Yrkesteknisk kompetens 

• Hur introducerades du in i rollen som ledare för första gången? 
Följdfrågor: 



 

 

o Fick du någon formell ledarskapsutbildning i samband med nya tjänsten 
som ledare? 

§ Om ja: Vad gav utbildningen dig för din nya yrkesroll som ledare? 
§ Om nej: Fick du någon annan utbildning eller stöd inför att du 

skulle bli ledare? 
• Hade du någon formell ledarutbildning sedan tidigare? 

Personlig kompetens 

• Vilka egenskaper anser du vara viktig i en ledarroll? 
• Hur tycker du såhär i efterhand att du motsvarade detta? 
• Var det något du saknade eller hade behövt stärka upp inför ditt nya uppdrag? 

Strategisk kompetens 

• När det gäller att utveckla verksamheten, vilka möjligheter hade du då? 
• Var du rustad för den typen av frågor, eller är det något du önskar att du fått mer 

stöttning i? 
• Hur gick det att prioritera dina arbetsuppgifter? Var det tydligt vilka arbets-

uppgifter du skulle prioritera utifrån organisationens mål och visioner? 

Social kompetens 

• Blev du ledare över dina tidigare arbetskamrater? 
o Om ja: Hur var det? Berätta om en situation då du upplevde att det 

påverkade ditt arbete som ledare? Vilka fördelar fanns det med att det var 
dina tidigare arbetskamrater? 

o Om nej: Hur var det att komma in i gruppen? Hur gick det att förstå 
gruppkulturen, såsom deras normer och värderingar? 

• Vilka förväntningar hade medarbetarna på dig i din roll som ledare? 
• Hur såg din relation ut till dina chefer? 
• Vilka förväntningar hade dina chefer på dig i din roll som ledare? 
• Hur hantera du de förväntningar medarbetare och chefer hade på dig i din roll som 

ledare? 
• Hur förändrades relationen till dina medarbetare och chefer efter din övergång 

från medarbetare till ledare? 

Funktionell kompetens 

• Hur var det att vara den som tidigare utförde uppgifter till att vara den som skulle 
se till att andra utförde sina uppgifter? 

• Upplevde du det påfrestande att bli ledare för första gången? 
o Om ja: Hur hanterade du dina egna känslor? 

• Vilka motgångar stötte du på som förstagångsledare? 
• Hur hantera du motgångar? 

Avslutning 
• När du ser tillbaka på den tid du var ny och oerfaren ledare, finns det något du 

idag skulle gjort annorlunda? Skulle du hantera någon situation på annat sätt än 
vad du gjorde då? 


